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 [المقدمة]
 السياسة الشرعية

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
سله بالبينات والهدى، َوأَنـَْزَل َمَعُهْم اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن لِيَـُقوَم النَّاُس اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي أرسل ر 

ُه بِاْلَغْيِب إنَّ بِاْلِقْسِط، َوأَنـَْزَل اْلَحِديَد ِفيِه بَْأٌس َشِديٌد، َوَمَناِفُع لِلنَّاِس، َولِيَـْعَلَم اللَُّه َمْن يـَْنُصُرُه َوُرُسلَ 
َخَتَمُهْم ِبُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، الَِّذي َأْرَسَلُه بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِ ، اللََّه َقِويٌّ َعزِيٌز؛ وَ 

يِن ُكلِ ِه؛ َوأَيََّدُه بِالسُّْلطَاِن النَِّصيِر، اْلَجاِمِع َمْعَنى اْلِعْلِم َواْلَقَلِم ِلْلِهدَ  ايَِة َواْلُحجَِّة؛ لَِيْظَهَرُه َعَلى الدِ 
شهادة  ْعَنى اْلُقْدرَِة َوالسَّْيِف ِللنُّْصَرِة َوالتـَّْعزِيِر، َوَأْشَهُد َأْن ََل إَلَه إَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه،َومَ 

ْبرِيِز، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَعَلى آلِهِ   خالصة أخلص من الذََّهِب اإْلِ
َوَصْحِبِه َوَسلََّم تسليماً كثيرا، شهادة َيُكوُن َصاِحبُـَها ِفي ِحْرٍز َحرِيٍز. )َأمَّا بـَْعُد( فـََهِذِه ِرَسالٌَة 

َها الرَّاِعي َوالرَِّعيَُّة، 4ُمْخَتَصَرٌة ) َياَسِة اإللهية واآليات النـََّبوِيَِّة، ََل َيْستَـْغِني َعنـْ ( ِفيَها َجَواِمُع ِمْن السِ 
ثبت  َضاَها َمْن َأْوَجَب اللَُّه ُنْصَحُه ِمْن ُوََلِة اأْلُُموِر، َكَما قَاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، فيمااقْـتَ 

إن الله يرضى لكم ثالثاً: َأْن تـَْعُبُدوُه َوََل ُتْشرُِكوا ِبِه »عنه من غير وجه في صحيح مسلم وغيره: 



ًئا، َوَأْن تـَْعَتِصمُ  وهذه « . وا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميًعا َوََل تـََفرَُّقوا، َوَأْن تناصحوا من وَله الله أمركمَشيـْ
 الرسالة مبنية على آيتين في كتاب الله: وهما قوله تعالى:

_________ 
( تسمى " السياسة الشرعية " كتبها في ليلة لما سأله اإلمام أن يعلق له شيئا من أحكام 4)

 ( .211/  27هذا التعليق في الفتاوى ) -ي للمتولي الرعايا، وما ينبغ
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اْلَعْدِل ِإنَّ }ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اأْلََمانَاِت ِإَلى َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم بـَْيَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا بِ 
يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل  -ًعا َبِصيًرا اللََّه نِِعمَّا يَِعُظُكْم ِبِه ِإنَّ اللََّه َكاَن َسِمي

ُتْم تـُْؤِمُنوَن بِ  اللَِّه َواْليَـْوِم َوُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تـََنازَْعُتْم ِفي َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإَلى اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن ُكنـْ
ٌر  ( . 55، 57[ )سورة النساء: اآليتان 55 - 57َوَأْحَسُن تَْأوِياًل{ ]النساء: اآْلِخِر َذِلَك َخيـْ

ا، َوِإَذا قَاَل اْلُعَلَماُء: نـََزَلْت اآْليَُة اأْلُوَلى ِفي ُوََلِة اأْلُُموِر؛ َعَلْيِهْم َأْن يـَُؤدُّوا اأْلََمانَاِت إَلى َأْهِلهَ 
ْدِل، َونـََزَلْت الثَّانَِيُة ِفي الرَِّعيَِّة ِمْن اْلُجُيوِش َوَغْيرِِهْم، َعَلْيِهْم َأْن َحَكُموا بـَْيَن النَّاِس َأْن َيْحُكُموا بِاْلعَ 

 يُِطيُعوا ُأوِلي اأْلَْمِر اْلَفاِعِليَن ِلَذِلَك ِفي َقْسِمِهْم َوُحْكِمِهْم َوَمَغازِيِهْم َوَغْيِر َذِلَك؛ إَلَّ أن يأمروا
َفاَل طَاَعَة ِلَمْخُلوٍق ِفي َمْعِصَيِة اْلَخاِلِق فَِإْن تـََنازَُعوا ِفي بمعصية الله، فإذا أمروا بمعصية الله 

ْمِر َذِلَك، َشْيٍء َردُّوُه إَلى ِكَتاِب اللَِّه َوُسنَِّة َرُسوِلِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، َوِإْن َلْم تـَْفَعْل ُوََلُة اأْلَ 
سوله، أِلَنَّ َذِلَك ِمْن طَاَعِة اللَِّه َوَرُسوِلِه، َوُأدِ َيْت حقوقهم ُأِطيُعوا ِفيَما يأمرون به من طاعة الله ور 

ْثِم  إليهم كما أمر الله ورسوله، قال تعالى: }َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِبرِ  َوالتـَّْقَوى َوََل تـََعاَونُوا َعَلى اإْلِ
اَنْت اآْليَُة َقْد َأْوَجَبْت َأَداَء ( . َوِإَذا كَ 2[ )سورة المائدة: من اآلية 2َواْلُعْدَواِن{ ]المائدة: 

َياَسِة العادلة، والوَلية الصالحة.  اأْلََمانَاِت إَلى َأْهِلَها، َواْلُحْكَم بِاْلَعْدِل: فـََهَذاِن ِجَماُع السِ 
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 [فصل أنواع أداء األمانات]
 [القسم األول الوَليات]

يات: وهو كان سبب نزول اآلية. فَِإنَّ النَِّبيَّ فصل أما أداء األمانات ففيه نوعان: أحدهما الوَل
َبَة، طََلبَـَها ِمنْ  ُه اْلَعبَّاُس، َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّا فـََتَح َمكََّة َوَتَسلََّم َمَفاتِيَح اْلَكْعَبِة ِمْن بَِني َشيـْ

فَأَنـَْزَل اللَُّه َهِذِه اآلية، فدفع َمَفاتِيِح اْلَكْعَبِة إَلى بَِني  لَِيْجَمَع َلُه بـَْيَن ِسَقايَِة اْلَحاجِ ، َوَسَدانَِة اْلبَـْيِت،



َبَة. فـََيِجُب َعَلى َوِليِ  اأْلَْمِر َأْن يـَُولِ َي َعَلى ُكلِ  َعَمٍل ِمْن َأْعَماِل اْلُمْسِلِميَن، َأْصَلَح َمْن َيجِ  ُدُه َشيـْ
ًئا، فـََولَّى رَُجاًل »َعَلْيِه َوَسلََّم: ِلَذِلَك اْلَعَمِل، قَاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه  َمْن َوِلَي ِمْن َأْمِر اْلُمْسِلِميَن َشيـْ

من ولى رجالً »َوِفي ِرَوايٍَة: « . َوُهَو َيِجُد َمْن ُهَو َأْصَلُح ِلْلُمْسِلِميَن ِمْنُه فـََقْد َخاَن اللََّه َوَرُسولَهُ 
َصابَِة من هو أرضى لله منه، فقد خان الله ورسوله َوَخاَن َعَلى ِعَصابٍَة، َوُهَو َيِجُد ِفي تِْلَك اْلعِ 

َرَواُه اْلَحاِكُم ِفي َصِحيِحِه. َوَرَوى بـَْعُضُهْم أَنَُّه ِمْن قـَْوِل ُعَمَر: َِلْبِن ُعَمَر، ُرِوَي َذِلَك « . اْلُمْؤِمِنينَ 
ًئا فـََولَّى رَُجاًل َعْنُه. َوقَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َرِضَي اللَُّه َعْنُه: " َمْن وَ  ِلَي ِمْن َأْمِر اْلُمْسِلِميَن َشيـْ

نَـُهَما، فـََقْد َخاَن اللََّه َوَرُسولَُه َواْلُمْسِلِميَن ". َوَهَذا َواِجٌب َعَلْيِه. فـََيجِ  ُب َعَلْيِه ِلَمَودٍَّة َأْو قـََرابٍَة بـَيـْ
ِه َعَلى اأْلَْمَصاِر؛ ِمْن اأْلَُمَراِء الذين هم نواب ذي اْلَبْحُث َعْن اْلُمْسَتِحقِ يَن لِْلِوََليَاِت ِمْن نـُوَّابِ 

السلطان، والقضاة، ونحوهم، ومن أمراء األجناد ومقدمي العساكر الصغار َواْلِكَباِر، َوُوََلِة 
، َوَغْيِر َذِلَك ِمْن اأْلَْمَواِل: ِمْن اْلُوَزرَاِء، َواْلُكتَّاِب، َوالشَّادِ يَن، َوالسَُّعاِة َعَلى اْلَخَراِج َوالصََّدقَاتِ 

 اأْلَْمَواِل الَِّتي ِلْلُمْسِلِميَن. َوَعَلى ُكلِ  َواِحٍد ِمْن َهُؤََلِء، َأْن َيْسَتِنيَب َوَيْستَـْعِمَل َأْصَلَح َمنْ 
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َتِهي َذِلَك إَلى أَئِمَِّة الصَّاَلِة َواْلُمَؤذِ نِيَن، والمقرئين، والمعلمين، وأمراء  اْلَحاجِ ، َواْلبُـُرِد، َيِجُدُه؛ َويـَنـْ
وَّابُوَن َواْلُعُيوِن الَِّذيَن ُهْم اْلُقصَّاُد، َوُخزَّاِن اأْلَْمَواِل، َوُحرَّاِس اْلُحُصوِن، َواْلَحدَّاِديَن الَِّذيَن ُهْم اْلبَـ 

ْلَقَباِئِل َواأْلَْسَواِق، َوُرَؤَساِء َعَلى اْلُحُصوِن َواْلَمَداِئِن، َونـَُقَباِء اْلَعَساِكِر اْلِكَباِر َوالصِ َغاِر، َوُعَرفَاِء ا
ًئا ِمْن َأْمِر اْلُمْسِلِميَن، ِمْن َهُؤََلِء  اْلُقَرى الَِّذيَن ُهْم " الدهاقين ". فـََيِجُب َعَلى ُكلِ  َمْن َوِلَي َشيـْ

ُم الرَُّجَل  َوَغْيرِِهْم، َأْن َيْستَـْعِمَل ِفيَما َتْحَت َيِدِه ِفي ُكلِ  َمْوِضٍع َأْصَلَح َمْن يـَْقِدرُ  َعَلْيِه، َوََل يـَُقدِ 
ِلَكْونِِه طلب الوَلية، أو سبق في الطلب؛ بل يكون ذلك سبباً للمنع؛ فإن في الصحيح عن 

أن قوماً دخلوا عليه فسألوه وَلية؛ فـََقاَل: إنَّا ََل نـَُولِ ي َأْمَرنَا َهَذا »النبي صلى الله عليه وسلم: 
َمارََة، فَِإنَّك إْن َوقَاَل ِلَعبْ « . »َمْن َطَلَبهُ  ِد الرَّْحَمِن ْبِن َسُمَرَة: " يَا َعْبَد الرَّْحَمِن! ََل َتْسَأْل اإْلِ

َها؛ َوِإْن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها َأْخَرَجاُه ِفي « ُأْعِطيتَها ِمْن َغْيِر َمْسأََلٍة ُأِعْنت َعَليـْ
َمْن َطَلَب اْلَقَضاَء َواْستَـَعاَن َعَلْيِه وُكِ َل إلَْيِه، َوَمْن َلْم »َم: الصَِّحيَحْيِن؛ َوقَاَل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ 

ُدهُ  َرَواُه َأْهُل السَُّنِن. فَِإْن َعَدَل َعْن « . َيْطُلْب اْلَقَضاَء َوَلْم َيْسَتِعْن عليه؛ أنزل الله عليه َمَلًكا ُيَسدِ 
نَـُهَما، َأْو َوََلِء َعَتاقٍَة َأْو َصَداَقٍة، َأْو مرافقة ِفي بـََلٍد َأْو اأْلََحقِ  اأْلَْصَلِح إَلى َغْيرِِه، أِلَْجِل قَـ  َرابٍَة بـَيـْ

ْأُخُذَها ِمْنُه ِمْن َمْذَهٍب؛ َأْو َطرِيَقٍة، َأْو جنب: َكاْلَعَربِيَِّة، َواْلَفاِرِسيَِّة، َوالتـُّرِْكيَِّة، َوالرُّوِميَِّة، َأْو ِلِرْشَوٍة يَ 
َفعَ  نَـُهَما: َماٍل َأْو َمنـْ ٍة، َأْو َغْيِر َذِلَك ِمْن اأْلَْسَباِب، َأْو ِلِضْغٍن ِفي قـَْلِبِه َعَلى اأْلََحقِ ، َأْو َعَداَوٍة بـَيـْ

آَمُنوا ََل  فـََقْد َخاَن اللََّه َوَرُسوَلُه َواْلُمْؤِمِنيَن، َوَدَخَل ِفيَما نُِهَي َعْنُه ِفي قـَْوله تـََعاَلى: }يَا أَيُـَّها الَِّذينَ 



ُتْم تـَْعَلُموَن{ ]األنفال: َتخُ  [ )سورة األنفال: اآلية 28ونُوا اللََّه َوالرَُّسوَل َوَتُخونُوا َأَمانَاِتُكْم َوأَنـْ
َنٌة َوَأنَّ اللََّه ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم{ ]األنف28 ال: ( . ثُمَّ قَاَل: }َواْعَلُموا أَنََّما َأْمَواُلُكْم َوَأْوََلدُُكْم ِفتـْ
 ( .27ألنفال: اآلية [ )سورة ا27

(4/7) 

 

حقه؛ فَِإنَّ الرَُّجَل ِلُحبِ ِه ِلَوَلِدِه، َأْو ِلَعِتيِقِه، َقْد يـُْؤثُِرُه ِفي بـَْعِض اْلِوََليَاِت، َأْو يـُْعِطيِه َما َل يست
ْسَتِحقُُّه، َأْو فيكون قد خان أمانته؛ وكذلك َقْد يـُْؤثُِرُه زِيَاَدًة ِفي َماِلِه َأْو ِحْفِظِه؛ بَِأْخِذ َما ََل يَ 

 ُمَحابَاَة َمْن يَُداِهُنُه ِفي بـَْعِض اْلِوََليَاِت، فـََيُكوُن َقْد َخاَن اللََّه َوَرُسوَلُه، َوَخاَن َأَمانـََتُه. ثُمَّ إنَّ 
بـَْعَدُه، َواْلُمِطيُع ِلَهَواُه يـَُعاِقُبُه اْلُمَؤدِ َي ِلْْلََمانَِة َمَع ُمَخاَلَفِة َهَواُه، يـُثـَبِ ُتُه اللَُّه فـََيْحَفظُُه ِفي َأْهِلِه َوَماِلِه 

َفاِء اللَُّه بَِنِقيِض َقْصِدِه فـَُيِذلُّ َأْهَلُه، َويُْذِهُب َماَلُه. َوِفي َذِلَك اْلِحَكايَُة اْلَمْشُهورَُة: َأنَّ بـَْعَض ُخلَ 
ثَُه َعمَّا َأْدَرَك، فـََقاَل: َأْدرَْكت ُعَمَر ْبَن َعْبِد العزيز، قيل  بَِني اْلَعبَّاِس، َسَأَل بـَْعَض اْلُعَلَماِء َأْن ُيَحدِ 

وََكاَن ِفي -َلُه: يَا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن َأقْـَفْرت َأفْـَواَه بَِنيك ِمْن َهَذا اْلَماِل، َوتـَرَْكتَـُهْم فـَُقَراَء ََل َشْيَء َلُهْم 
َعَشَر ذََكًرا، لَْيَس ِفيِهْم بَاِلٌغ، فـََلمَّا فـََقاَل: َأْدِخُلوُهْم علي، فأدخلوهم: وهم ِبْضَعَة  -َمَرِض َمْوتِهِ 

رآهم ذرفت عيناه، ثم قال لهم: يَا بَِنيَّ َواَللَِّه َما َمنَـْعُتُكْم َحقًّا ُهَو َلُكْم، َوَلْم َأُكْن بِاَلَِّذي آُخُذ 
ُتْم َأَحُد رَُجَلْيِن: إمَّ  ا َصاِلٌح، فَاَللَُّه يـَتَـَولَّى الصَّاِلِحيَن؛ َوِإمَّا َأْمَواَل النَّاِس فََأْدفـَُعَها إلَْيُكْم؛ َوِإنََّما أَنـْ

ُر َصاِلٍح، فال أخلف َلُه َما َيْسَتِعيُن ِبِه َعَلى َمْعِصَيِة اللَِّه، قوموا عني. قال: فلقد رأيت بعض  َغيـْ
َها. قـُْلت: َهَذا َوَقْد َكاَن بنيه، َحَمَل َعَلى ِماَئِة فـََرٍس ِفي َسِبيِل اللَِّه، يـَْعِني َأْعطَاَها ِلَمْن يـَْغُزو َعلَ  يـْ

رَِها، َخِليَفُة اْلُمْسِلِميَن، ِمْن َأْقَصى اْلَمْشِرِق: ِباَلِد التـُّْرِك، إَلى َأْقَصى اْلَمْغِرِب: ِباَلِد اأْلَْنَدُلِس َوَغيْ 
ُرَص َوثـُُغوِر الشَّاِم َواْلَعَواِصِم َكَطَرُسوَس َوَنْحِوَها، إَلى  َأْقَصى اْلَيَمِن. َوِإنََّما َأَخَذ ُكلُّ َوِمْن َجَزائِِر قـُبـْ

ًئا َيِسيًرا، يـَُقاُل: َأَقلُّ ِمْن ِعْشرِيَن ِدْرَهًما قَاَل َوَحَضْرُت بـَْعَض  -َواِحٍد ِمْن َأْوََلِدِه، ِمْن َترَِكِتِه َشيـْ
ُهْم ِستَّ   ِمائَِة أَْلفِ اْلُخَلَفاِء َوَقْد اقْـَتَسَم َترَِكَتُه بـَُنوُه، فََأَخَذ ُكلُّ َواِحٍد ِمنـْ
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َوِفي َهَذا اْلَباِب ِمْن اْلِحَكايَاِت  -َأْي َيْسأَُلُهْم ِبَكفِ هِ -ِديَناٍر: َوَلَقْد رَأَْيت بـَْعَضُهْم يـََتَكفَُّف النَّاَس 
َرٌة ِلكُ  َلُه؛ َما ِفيِه ِعبـْ . َوَقْد َدلَّْت ُسنَُّة َواْلَوقَاِئِع اْلُمَشاَهَدِة ِفي الزََّماِن، َواْلَمْسُموَعِة َعمَّا قـَبـْ لِ  ِذي ُلبٍ 

َما تـََقدََّم، َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َأنَّ اْلِوََليََة َأَمانٌَة َيِجُب َأَداُؤَها ِفي َمَواِضَع: ِمْثُل 
َمارَِة:  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -َوِمْثُل قـَْوِلِه أِلَِبي َذرٍ   َها َأَمانٌَة، َوِإنَـَّها يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِخْزٌي َوَنَداَمٌة، إنَـّ »ِفي اإْلِ



َرَواُه ُمْسِلٌم. َوَرَوى اْلُبَخاِريُّ ِفي َصِحيِحِه َعْن أَِبي « إَلَّ َمْن َأَخَذَها ِبَحقِ َها، َوَأدَّى الَِّذي َعَلْيِه فيهما
َرَة  إذا ضيعت األمانة، فانتظر »له عليه وسلم قال: َأنَّ النَِّبيَّ صلى ال -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -ُهَريـْ

« . الساعة. قيل يا رسول الله: وما إضاعتها؟ قال: إذا وسد األمر إلى غير أهله فانتظر السَّاَعةَ 
ِفي َمالِِه؛  َوَقْد َأْجَمَع اْلُمْسِلُموَن َعَلى َمْعَنى َهَذا؛ فَِإنَّ َوِصيَّ اْلَيِتيِم، َونَاِظَر اْلَوْقِف، َووَِكيَل الرَُّجلِ 
ِإَلَّ بِالَِّتي َعَلْيِه َأْن يـََتَصرََّف َلُه بِاأْلَْصَلِح فَاأْلَْصَلِح، َكَما قَاَل اللَُّه تـََعاَلى: }َوََل تـَْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم 

ٌة. ( . َوَلْم يـَُقْل إَلَّ بِاَلَِّتي ِهَي َحَسنَ 31[ )سورة اإلسراء: من اآلية 31ِهَي َأْحَسُن{ ]اإلسراء: 
 َوَسلََّم: َوَذِلَك أِلَنَّ اْلَواِلَي رَاٍع َعَلى النَّاِس ِبَمْنزَِلِة رَاِعي اْلَغَنِم؛ َكَما قَاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيهِ 

َماُم الَِّذي َعَلى النَّاِس رَاٍع، َوُهَو َمْسئُ » وٌل َعْن رَِعيَِّتِه، ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن رَِعيَِّتِه، فَاإْلِ
َو َمْسُئوٌل َواْلَمْرَأُة رَاِعَيٌة ِفي بـَْيِت َزْوِجَها، َوِهَي َمْسُئوَلٌة َعْن رَِعيَِّتَها، َواْلَوَلُد رَاٍع ِفي َماِل أَبِيِه، َوهُ 

 َفُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َعْن رَِعيَِّتِه؛ َواْلَعْبُد رَاٍع ِفي َماِل َسيِ ِدِه، َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن رَِعيَِّتِه؛ َأََل 
َما ِمْن رَاٍع َيْستَـْرِعيِه اللَُّه رَِعيًَّة، »َأْخَرَجاُه ِفي الصَِّحيَحْيِن، َوقَاَل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: « . رعيته

َرَواُه ُمْسِلٌم. َوَدَخَل أَبُو « . اِئَحَة اْلَجنَّةِ يَُموُت يـَْوَم يَُموُت َوُهَو َغاشٌّ َلَها، إَلَّ َحرََّم اللَُّه َعَلْيِه رَ 
 ُمْسِلٍم اْلَخْوََلِنيُّ َعَلى ُمَعاِويََة ْبِن أبي سفيان، فقال: السالم
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عليكم أَيُـَّها اأْلَِجيُر؛ فـََقاُلوا: ُقْل السَّاَلُم َعَلْيك أَيُـَّها األمير. فقال السالم عليك أيهما اأْلَِجيُر. 
ُلوا: ُقْل: السَّاَلُم َعَلْيك أَيُـَّها اأْلَِميُر. فـََقاَل السَّاَلُم َعَلْيك أَيُـَّها اأْلَِجيُر. فـََقاُلوا ُقْل السالم فـََقا

ُم ُه َأْعلَ عليك أَيُـَّها اأْلَِميُر. فـََقاَل: السَّاَلُم َعَلْيك أَيُـَّها اأْلَِجيُر. فـََقاَل ُمَعاِويَُة. َدُعوا أَبَا ُمْسِلٍم فَِإنَّ 
بَاَها، ِبَما يـَُقوُل، فـََقاَل إنََّما أَْنَت َأِجيٌر اْسَتْأَجَرك َربُّ َهِذِه اْلَغَنِم ِلرَِعايَِتَها؛ فَِإْن أَْنَت َهنََّأْت َجرْ 

ْربَاَها َوَداَوْيت َمْرَضاَها، َوَحَبْست ُأوََلَها َعَلى ُأْخَراَها: َوفَّاك َسيِ ُدَها َأْجَرك، َوِإْن أَْنَت َلْم تـَْهَنْأ جَ 
َوَلْم ُتَداِو َمْرَضاَها؛ َوَلْم َتْحِبْس ُأوََلَها على أخراها عاقبك سيدها. وهذا ظاهر في اَلعتبار: فإن 

الخلق عباد الله، والوَلة نـُوَّاُب اللَِّه َعَلى ِعَباِدِه، َوُهْم وَُكاَلُء اْلِعَباِد على نفوسهم؛ ِبَمْنزَِلِة َأَحِد 
َخِر؛ َفِفيِهْم َمْعَنى اْلِوََليَِة َواْلوََكاَلِة؛ ثُمَّ اْلَوِليُّ َواْلوَِكيُل َمَتى اْستَـَناَب ِفي ُأُمورِِه الشَّرِيَكْيِن َمَع اآْل 

ْلَعَة بَِثَمٍن، َوُهَو َيِجُد َمْن َيْشَترِيَها  رَُجاًل، َوتـََرَك َمْن ُهَو َأْصَلُح للتجارة أو العقار ِمْنُه، َوبَاَع السِ 
َك الثََّمِن؛ فـََقْد َخاَن َصاِحَبُه، ََل ِسيََّما إْن َكاَن بـَْيَن َمْن حاباه وبينه مودة أو قرابة، ِبَخْيٍر ِمْن َذلِ 

 فإن صاحبه يبغضه ويذمه، ويرى أنه قد خانه وداهن قريبه أو صديقه.
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 [األصلح هو األولى]
وَد، َوَقْد ََل يكون في موجوده من هو إذا عرف هذا، فليس عليه َأْن َيْستَـْعِمَل إَلَّ َأْصَلَح اْلَمْوجُ 

أصلح لِِتْلَك اْلِوََليَِة، فـََيْخَتاُر اأْلَْمَثَل فَاأْلَْمَثَل ِفي ُكلِ  منصب بحسبه، َوِإَذا فـََعَل َذِلَك بـَْعَد 
َواِجِب ِفي َهَذا، َوَصاَر ِفي َهَذا اَِلْجِتَهاِد التَّامِ ، َوَأْخِذِه لِْلِوََليَِة ِبَحقِ َها، فـََقْد َأدَّى اأْلََمانََة، َوقَاَم بِالْ 

اْلَمْوِضِع ِمْن أئمة العدل المقسطين ِعْنَد اللَِّه؛ َوِإْن اْخَتلَّ بـَْعُض اأْلُُموِر ِبَسَبٍب ِمْن َغْيرِِه، إَذا َلْم 
[ )سورة التغابن: من 41يُْمِكْن إَلَّ َذِلَك، فَِإنَّ اللََّه يـَُقوُل: }فَاتَـُّقوا اللََّه َما اْسَتَطْعُتْم{ ]التغابن: 

[ )سورة البقرة: من اآلية 271( . َويـَُقوُل: }ََل ُيَكلِ ُف اللَُّه نـَْفًسا ِإَلَّ ُوْسَعَها{ ]البقرة: 41اآلية 
( وقال في الجهاد في سبيل الله: }فـََقاِتْل ِفي َسِبيِل اللَِّه ََل ُتَكلَُّف ِإَلَّ نـَْفَسَك َوَحرِ ِض 271

( . َوقَاَل: }يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم 71[ )سورة النساء: من اآلية 71ساء: اْلُمْؤِمِنيَن{ ]الن
ُتْم{ ]المائدة:  ( . 415[ )سورة المائدة: من اآلية 415أَنـُْفَسُكْم ََل َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديـْ

إَذا َأَمْرُتُكْم »َدى: َوقَاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: َفَمْن َأدَّى اْلَواِجَب اْلَمْقُدوَر َعَلْيِه فـََقْد اْهتَ 
َأْخَرَجاُه في الصحيحين؛ لكن إن كان منه عجز بال َحاَجَة إلَْيِه، َأْو « . بَِأْمٍر فَْأُتوا ِمْنُه َما اْسَتَطْعُتمْ 

َبِغي َأْن يـَْعِرَف اأْلَ  ُة ِخَيانٌَة ُعوِقَب َعَلى َذِلَك. َويـَنـْ ْصَلَح ِفي ُكلِ  َمْنِصٍب، فَِإنَّ اْلِوََليََة َلَها رُْكَناِن: اْلُقوَّ
َر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اأْلَِميُن{ ]القصص:  [ )سورة 21َواأْلََمانَُة. َكَما قَاَل تـََعاَلى: }ِإنَّ َخيـْ

َنا َمِكيٌن ( . َوقَاَل َصاِحُب ِمْصَر لُِيوُسَف َعَلْيِه السَّ 21القصص: من اآلية  اَلُم: }ِإنََّك اْليَـْوَم َلَديـْ
( . َوقَاَل تـََعاَلى ِفي ِصَفِة ِجْبرِيَل: }ِإنَُّه َلَقْوُل 51[ )سورة يوسف: من اآلية 51َأِميٌن{ ]يوسف: 

ٍة ِعْنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكيٍن  -َرُسوٍل َكرِيٍم  رة [ )سو 24 - 45ُمطَاٍع ثَمَّ َأِميٍن{ ]التكوير:  -ِذي قـُوَّ
 ( .24-45التكوير: اآليات 
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ُة ِفي إَمارَِة اْلَحْرِب تـَْرِجُع إَلى َشَجاَعِة اْلَقْلِب، َوِإَلى  ُة ِفي ُكلِ  ِوََليٍَة ِبَحَسِبَها؛ فَاْلُقوَّ الخبرة َواْلُقوَّ
َوا  ِع اْلِقَتاِل: ِمْن رَْمٍي َوَطْعٍن بالحروب، والخادعة ِفيَها، فَِإنَّ اْلَحْرَب ُخْدَعٌة، َوِإَلى اْلُقْدرَِة َعَلى أَنـْ

ٍة  َوَضْرٍب َورُُكوٍب، وكر، وفر، ونحو ذلك؛ كما قال الله تـََعاَلى: }َوَأِعدُّوا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قـُوَّ
( 11آلية [ )سورة األنفال: من ا11َوِمْن رِبَاِط اْلَخْيِل تـُْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَُّكْم{ ]األنفال: 

اْرُموا َوارَْكُبوا، َوَأْن تـَْرُموا َأَحبُّ إليَّ ِمْن َأْن تـَرَْكُبوا، َوَمْن ». َوقَاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: 
ٌم. َواْلُقوَُّة ِفي اْلُحْكِم َرَواُه ُمْسلِ « َفِهَي نِْعَمٌة َجَحَدَها»َوِفي ِرَوايٍَة: « تـََعلََّم الرَّْمَي ثُمَّ َنِسَيُه فـََلْيَس ِمنَّا

 بـَْيَن النَّاِس تـَْرِجُع إلى العلم بالعدل الَِّذي َدلَّ َعَلْيِه اْلِكَتاُب َوالسُّنَُّة، َوِإَلى اْلُقْدرَِة َعَلى تـَْنِفيذِ 
ا قَِلياًل، َوتـَْرِك خشية الناس؛ اأْلَْحَكاِم. َواأْلََمانَُة تـَْرِجُع إَلى َخْشَيِة اللَِّه، َوَأَلَّ َيْشَتِرَي بِآيَاتِِه ثََمنً 



وهذه الخصال الثالث التي أخذها الله على كل من َحَكٍم َعَلى النَّاِس، ِفي قـَْوله تـََعاَلى: }َفاَل 
َك ُهُم ئِ َتْخَشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن َوََل َتْشتَـُروا بِآيَاِتي ثََمًنا َقِلياًل َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما أَنـَْزَل اللَُّه فَُأولَ 

( . َوِلَهَذا قَاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 11[ )سورة المائدة: من اآلية 11اْلَكاِفُروَن{ ]المائدة: 
اْلُقَضاُة َثاَلثٌَة: قَاِضَياِن ِفي النَّاِر، َوقَاٍض ِفي اْلَجنَِّة. فـََرُجٌل َعِلَم اْلَحقَّ َوَقَضى ِبِخاَلِفِه، »َوَسلََّم: 
ي النار. لرجل َقَضى بـَْيَن النَّاِس َعَلى َجْهٍل، فـَُهَو ِفي النَّاِر، َورَُجٌل َعِلَم اْلَحقَّ َوَقَضى ِبِه، فـَُهَو ف

نَـُهَما، َسَواٌء  « فـَُهَو ِفي اْلَجنَّةِ  نَـْيِن َوَحَكَم بـَيـْ َرَواُه َأْهُل السَُّنِن. َواْلَقاِضي اْسٌم كل َمْن َقَضى بـَْيَن اثـْ
 كان
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َفًة، َأْو ُسْلطَانًا، َأْو نَائًِبا، َأْو َوالًِيا؛ َأْو َكاَن َمْنُصوبًا لِيَـْقِضَي بِالشَّْرِع، َأْو نَائًِبا له، حتى من َخِلي
َياِن ِفي اْلُخُطوِط، إَذا َتَخايـَُروا. َهَكَذا ذََكَر َأْصَحاُب َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه عليه  َيْحُكَم بـَْيَن الصِ بـْ

 و ظاهر.وسلم، وه
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 [فصل القوة واألمانة هما المطلوب في الشرع]
ِة َواأْلََمانَِة ِفي النَّاِس قَِليٌل، َوِلَهَذا َكاَن ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب   -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -فصل اْجِتَماُع اْلُقوَّ

ِة. فَاْلَواِجُب ِفي ُكلِ  ِوََليٍَة اأْلَْصَلُح ِبَحَسِبَها. يـَُقوُل: اللَُّهمَّ َأْشُكو إلَْيَك َجَلَد اْلَفاِجِر، َوَعْجَز الثِ قَ 
َفُعُهَما لِِتْلَك اْلِوََل  َم أَنـْ ًة: ُقدِ  يَِة: َوَأقـَلُُّهَما فَِإَذا تـََعيََّن رَُجاَلِن َأَحُدُهَما َأْعَظُم َأَمانًَة َواآْلَخُر َأْعَظُم قـُوَّ

َعَلى الرَُّجِل  -َوِإْن َكاَن ِفيِه ُفُجورٌ -ْلَقِويُّ الشَُّجاُع ضررًا فيها: فيقدم في إمارة الحروب الرَُّجُل ا
َماُم َأْحَمُد: َعْن الرَُّجَلْيِن َيُكونَاِن َأِميَرْيِن ِفي اْلَغْزِو،  الضَِّعيِف اْلَعاِجِز، َوِإْن َكاَن َأِميًنا؛ َكَما ُسِئَل اإْلِ

ع أيهما يغزى؛ فـََقاَل: َأمَّا اْلَفاِجُر اْلَقِويُّ، فـَُقوَّتُُه َوَأَحُدُهَما َقِويٌّ فَاِجٌر َواآْلَخُر صالح ضعيف، م
ِميَن. ِلْلُمْسِلِميَن، َوُفُجورُُه َعَلى نـَْفِسِه؛ َوَأمَّا الصَّاِلُح الضَِّعيُف َفَصاَلُحُه لِنَـْفِسِه َوَضْعُفُه َعَلى اْلُمْسلِ 

يَن »َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم:  فـَيُـْغِزي َمَع اْلَقِويِ  اْلَفاِجِر. َوَقْد قَاَل النَِّبيُّ  إنَّ اللََّه يـَُؤيِ ُد َهَذا الدِ 
وإن َلْم َيُكْن فَاِجًرا، َكاَن َأْوَلى بِِإَمارَِة اْلَحْرِب « . بأقوام َل خالق لهم»وروي « . بِالرَُّجِل اْلَفاِجرِ 

يِن إَذا َلْم َيُسدَّ َمَسدَّ  ُه. َوِلَهَذا َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ممن ُهَو َأْصَلُح ِمْنُه ِفي الدِ 
إن خالدًا سيف سد الله على »َيْستَـْعِمُل َخاِلَد ْبَن اْلَولِيِد َعَلى الحرب، منذ أسلم، وقال: 

، َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه وسلم،« . المشركين -حتى إنه  مع أنه أحيانا قد كان يـَْعَمُل َما يـُْنِكُرُه النَِّبيُّ



َرُأ إلَْيك ِممَّا فـََعَل َخاِلٌد " َلمَّا َأْرَسَلُه  -مرة إلى قام ثم رََفَع َيَدْيِه إَلى السََّماِء َوقَاَل: " اللَُّهمَّ إنِ ي أَبـْ
َهٍة، َوَلْم َيُكْن َيُجوُز َذِلَك، َوأَْنَكَرُه َعلَ  ْيِه بـَْعُض َمْن بني جذيمة فـََقتَـَلُهْم، َوَأَخَذ َأْمَواَلُهْم بِنَـْوِع ُشبـْ

َفَما زَاَل  َمَعُه ِمْن الصََّحابَِة، َحتَّى َوَداُهْم النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَضِمَن َأْمَواَلُهْم؛ َوَمَع َهَذا
ُمُه ِفي إَمارَِة اْلَحْرِب؛ أِلَنَُّه َكاَن َأْصَلَح ِفي َهَذا اْلَباِب ِمْن َغْيرِِه،  يـَُقدِ 
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َأْصَلَح ِمْنُه ِفي األمانة والصدق؛ ومع  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -َوفـََعَل َما فـََعَل بِنَـْوِع تَْأِويٍل. وََكاَن أَبُو َذرٍ  
بُّ يَا أَبَا َذرٍ  إنِ ي َأرَاك َضِعيًفا، َوِإنِ ي ُأِحبُّ َلك َما ُأحِ »هذا قال َلُه النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: 

نَـْيِن، َوََل تـََولََّينَّ َماَل يَِتيمٍ  َمارَِة « . لِنَـْفِسي: ََل تََأمََّرنَّ َعَلى اثـْ َرَواُه ُمْسِلٌم. نـََهى أَبَا َذرٍ  َعْن اإْلِ
َراُء َأْصَدَق َلْهَجًة َما َأَظلَّْت اْلَخْضَراُء َوََل َأقـَلَّْت اْلَغبْـ »َواْلِوََليَِة، أِلَنَُّه رَآُه َضِعيًفا َمَع أَنَُّه َقْد رُِوَي: 

َوَأمََّر النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َمرًَّة َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص ِفي َغْزَوِة َذاِت السَّاَلِسِل « . ِمْن أَِبي َذر ٍ 
َأمََّر أسامة بن زيد؛ ألجل طلب َعَلى َمْن ُهْم َأْفَضُل ِمْنُه. وَ  -اْسِتْعطَافًا أِلَقَارِِبِه الَِّذيَن بـََعَثُه إلَْيِهمْ -

ثأر أبيه. وكذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة راجحة، َمَع أَنَُّه َقْد َكاَن َيُكوُن َمَع اأْلَِميِر َمْن ُهَو 
يَماِن. َوَهَكَذا أَبُو َبْكٍر َخِليَفُة َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه وَ  َرِضَي -َسلََّم َأْفَضُل ِمْنُه ِفي اْلِعْلِم َواإْلِ

َما زَاَل َيْستَـْعِمُل َخاِلًدا ِفي َحْرِب َأْهِل الر ِدَِّة، َوِفي فـَُتوَح اْلِعَراِق َوالشَّاِم، َوَبَدْت ِمْنُه  -اللَُّه َعْنهُ 
ه من أجلها؛ بل َهَفَواٌت َكاَن َلُه ِفيَها تَْأِويٌل، َوَقْد ذُِكَر َلُه َعْنُه أَنَُّه َكاَن َلُه ِفيَها َهًوى، فـََلْم يعزل

َرُه َلْم َيُكْن يـَُقوُم َمَقاَمُه؛ َها: ِلُرْجَحاِن اْلَمْصَلَحِة َعَلى اْلَمْفَسَدِة ِفي بـََقائِِه، َوَأنَّ َغيـْ أِلَنَّ  عاتبه َعَليـْ
َبِغي َأْن َيُكوَن ُخُلُق نَائِ  ِبِه يَِميُل إَلى الشِ دَِّة؛ اْلُمتَـَولِ َي اْلَكِبيَر، إَذا َكاَن ُخُلُقُه يَِميُل إَلى اللِ يِن، فـَيَـنـْ

َبِغي َأْن َيُكوَن ُخُلُق نَائِِبِه يَِميُل إَلى اللِ يِن؛ لِيَـْعَتِدلَ  اأْلَْمُر.  َوِإَذا َكاَن ُخُلُقُه يَِميُل إَلى الشِ دَِّة، فـَيَـنـْ
يُق  -اِلٍد؛ وََكاَن ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب يـُْؤثُِر اْسِتَنابََة خَ  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -َوِلَهَذا َكاَن أَبُو َبْكٍر الصِ دِ 

أِلَنَّ َخاِلًدا   -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -يـُْؤثُِر َعْزَل َخاِلٍد، َواْسِتَنابََة أَِبي ُعبَـْيَدَة ْبِن اْلَجرَّاِح  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ 
 كان شديد، َكُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، َوأَبَا
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ُه؛ لَِيُكوَن َأْمُرُه ُمْعَتِدًَل، ُعبَـْيَدَة َكاَن لَيِ نً  ُهَما َأْن يـَُولِ َي َمْن َوَلَّ ا َكأَِبي َبْكٍر؛ وََكاَن اأْلَْصَلُح ِلُكلٍ  ِمنـْ
ِبيُّ َوَيُكوَن ِبَذِلَك ِمْن ُخَلَفاِء َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم الَِّذي ُهَو ُمْعَتِدٌل؛ َحتَّى قَاَل النَّ 

« . أَنَا الضَُّحوُك اْلَقتَّالُ »َوقَاَل: « . أَنَا نَِبيُّ الرَّْحَمِة، أَنَا نَِبيُّ اْلَمْلَحَمةِ »ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: َصلَّ 



نَـُهْم تـََراُهْم رُكًَّعا ُسجَّدً  تَـُغوَن َوُأمَُّتُه َوَسٌط قَاَل الله تـََعاَلى ِفيِهْم: }َأِشدَّاُء َعَلى اْلُكفَّاِر رَُحَماُء بـَيـْ ا يـَبـْ
( . َوقَاَل تـََعاَلى: }َأِذلٍَّة َعَلى 25[ )سورة الفتح: من اآلية 25َفْضاًل ِمَن اللَِّه َوِرْضَوانًا{ ]الفتح: 

( . َوِلَهَذا َلمَّا تـََولَّى 51[ )سورة المائدة: من اآلية 51اْلُمْؤِمِنيَن َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِيَن{ ]المائدة: 
ُهَما-َمُر أَبُو َبْكٍر َوعُ  ُهَما َما َكاَن يـُْنَسَباِن ِفيِه  -َرِضَي اللَُّه َعنـْ َصارَا َكاِمَلْيِن ِفي اْلِوََليَِة، َواْعَتَدَل ِمنـْ

اَل ، َحتَّى قَ إَلى َأَحِد الطََّرفـَْيِن ِفي َحَياِة النَِّبيِ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، ِمْن لِيِن َأَحِدِهَما َوِشدَِّة اآْلَخرِ 
َوَظَهَر ِمْن أَِبي « . اقتدوا باللذين ِمْن بـَْعِدي أَِبي َبْكٍر َوُعَمرَ »ِفيِهَما النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: 

َبْكٍر ِمْن َشَجاَعِة اْلَقْلِب ِفي ِقَتاِل َأْهِل الر ِدَِّة َوَغْيرِِهْم: َما بـََرَز بِِه َعِليٌّ عمر وسائر الصحابة، رضي 
َم اأْلَِميُن؛ ِمْثُل ِحْفِظ  الله عنهم أجمعين. وإذا َكاَنْت اْلَحاَجُة ِفي اْلِوََليَِة إَلى اأْلََمانَِة َأَشدَّ، ُقدِ 

ٍة َوَأَمانٍَة، فـَيُـَولَّى َعَليْـ  َقِويٌّ َها َشادٌّ اأْلَْمَواِل َوَنْحِوَها؛ فََأمَّا اْسِتْخَراُجَها َوِحْفُظَها، َفاَل بُدَّ ِفيِه ِمْن قـُوَّ
َرتِِه َوَأَمانَِتِه. وََكَذِلَك ِفي إمارة الحرب، إذا أمر األ مير َيْسَتْخرُِجَها ِبُقوَّتِِه، وََكاِتٌب َأِميٌن َيْحَفُظَها ِبِخبـْ

يِن َجَمَع بـَْيَن اْلَمْصَلَحتَـْيِن، َوَهَكَذا ِفي َسائِِر اْلِوََليَاِت إَذا َلْم تَِتمَّ   بمشاورة أهل اْلِعْلِم َوالدِ 
َلْم تـََقْع  اْلَمْصَلَحُة ِبَرُجٍل َواِحٍد َجَمَع بـَْيَن َعَدٍد؛ َفاَل بُدَّ ِمْن تـَْرِجيِح اأْلَْصَلِح، َأْو تـََعدُِّد اْلُمَولَّى، إَذا

 َن َأَحُدُهَما أعلم،اْلِكَفايَُة ِبَواِحٍد تَامٍ . َويـَُقدَُّم ِفي ِوََليَِة اْلَقَضاِء: اأْلَْعَلُم اأْلَْورَُع اأْلَْكَفأُ؛ فَِإْن َكا
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َم  اأْلَْورَُع؛ َوِفيَما َيُدقُّ ُحْكُمُه،  -ِفيَما َقْد يَْظَهُر ُحْكُمُه، َوُيَخاُف ِفيِه اْلَهَوى-َواآْلَخُر َأْورََع؛ ُقدِ 
إن الله »َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل:  َوُيَخاُف ِفيِه اَِلْشِتَباُه: اأْلَْعَلُم. َفِفي اْلَحِديِث َعْن النَِّبيِ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيهِ 

« . يحب البصر النافذ عند وررد الشبهات، ويحب العقل الكامل ِعْنَد ُحُلوِل الشََّهَواتِ 
امَِّة. َويـَُقدََّماِن َعَلى اأْلَْكَفِأ، إْن َكاَن اْلَقاِضي ُمَؤيًَّدا تَْأيِيًدا تَامًّا، ِمْن ِجَهِة َواِلي اْلَحْرِب، َأْو اْلعَ 

َقدَُّم اأْلَْكَفأُ إْن كان القضاء يحتاج ِإلى قوة وإعانة للقاضي، أكثر من حاجته إلى مزيد العلم َويُـ 
والورع؛ فَِإنَّ اْلَقاِضَي اْلُمْطَلَق َيْحَتاُج َأْن َيُكوَن َعاِلًما َعاِدًَل قَاِدرًا. َبْل وََكَذِلَك ُكلُّ َواٍل 

الصِ َفاِت نـََقَصْت، َظَهَر اْلَخَلُل ِبَسَبِبِه، َواْلَكَفاَءُة: إمَّا ِبَقْهٍر َورَْهَبٍة؛  ِلْلُمْسِلِميَن، فََأيُّ ِصَفٍة ِمْن َهِذهِ 
ُهَما. َوُسِئَل بـَْعُض اْلُعَلَماِء: إَذا َلْم يُوَجْد مَ  ْن يـَُولَّى َوِإمَّا بِِإْحَساٍن َورَْغَبٍة؛ َوِفي اْلَحِقيَقِة َفاَل بُدَّ ِمنـْ

يِن َأْكثـََر  اْلَقَضاَء؛ إَلَّ َعاِلمٌ  فَاِسٌق، َأْو َجاِهُل ِديٍن؛ فَأَيُـُّهَما يـَُقدَُّم؟ فـََقاَل: إْن َكاَنْت اْلَحاَجُة إَلى الدِ 
َم اْلَعاِلُم.  يُن. وإن كانت الحاجة إلى العلم َأْكثـََر ِلَخَفاِء اْلُحُكوَماِت ُقدِ  َم الدِ  ِلَغَلَبِة اْلَفَساِد، ُقدِ 

يِن، فَِإنَّ اأْلَئِمََّة ُمتَِّفُقوَن َعَلى أَنَُّه ََل بُدَّ ِفي اْلُمتَـَولِ ي، ِمْن َأْن َيُكوَن َوَأْكثـَُر اْلُعَلَماِء يـُقَ  ُموَن َذا الدِ  دِ 
 َعْدًَل َأْهاًل ِللشََّهاَدِة، َواْختَـَلُفوا ِفي اْشِتَراِط اْلِعْلِم: َهْل َيِجُب َأْن َيُكوَن ُمْجَتِهًدا، َأْو َيُجوُز َأنْ 

َفَما تـََيسََّر؟ َعَلى َثاَلثَِة َأقْـَواٍل. َوُبِسَط اْلكَ َيُكوَن مُ  اَلُم َقلِ ًدا، َأْو اْلَواِجُب تـَْولَِيُة اأْلَْمَثِل فَاأْلَْمَثِل، َكيـْ



َعَلى َذِلَك ِفي َغْيِر َهَذا الموضع. ومع أنه يجوز تولية كير اأْلَْهِل ِللضَُّرورَِة، إَذا َكاَن َأْصَلَح 
 ُب َمَع َذِلَك السَّْعُي ِفي إْصاَلِح اأْلَْحَواِل، َحتَّى َيْكُمَل ِفي النَّاِس َما ََل بُدَّ َلُهْم منه،اْلَمْوُجوِد فـََيجِ 
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 ِمْن ُأُموِر اْلِوََليَاِت واإِلمارات َوَنْحِوَها: َكَما َيِجُب َعَلى اْلُمْعِسِر السَّْعُي ِفي َوفَاِء َدْيِنِه، َوِإْن َكانَ 
ِة َورِبَاطِ  ِفي اْلَحالِ   ََل يُْطَلُب ِمْنُه إَلَّ َما يـَْقِدُر َعَلْيِه، وََكَما َيِجُب اَِلْسِتْعَداُد ِلْلِجَهاِد، بِِإْعَداِد اْلُقوَّ

 َعةِ اْلَخْيِل ِفي َوْقِت ُسُقوِطِه لِْلَعْجِز، فَِإنَّ َما ََل يَِتمُّ اْلَواِجُب ِإَل ِبِه فـَُهَو َواِجٌب، ِبِخاَلِف اَِلْسِتطَا
 ِفي اْلَحجِ  َوَنْحِوَها فَِإنَُّه ََل َيِجُب َتْحِصيُلَها، أِلَنَّ اْلُوُجوَب هنا َل يتم إَل بها.
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 [كيفية معرفة األصلح في الوَلية]
َمْعرِفَِة َطرِيِق وأهم ما ِفي َهَذا اْلَباِب َمْعرَِفُة اأْلَْصَلِح، َوَذِلَك إنََّما يَِتمُّ ِبَمْعرِفَِة َمْقُصوِد اْلِوََليَِة، وَ 

َقْصُد اْلَمْقُصوِد؛ فَِإَذا َعَرْفت اْلَمَقاِصَد َواْلَوَساِئَل َتمَّ اأْلَْمُر. َفِلَهَذا َلمَّا َغَلَب َعَلى َأْكَثِر اْلُمُلوِك 
يِن؛ َقدَُّموا ِفي ِوََليَِتِهْم َمْن يُِعينُـُهْم َعَلى تِْلَك اْلَمَقاِصِد، وََكا َيا، ُدوَن الدِ  نـْ َن َمْن َيْطُلُب رِئَاَسَة الدُّ

ُمَعَة نـَْفِسِه، يـُْؤثُِر تـَْقِديَم َمْن يُِقيُم رِئَاَسَتُه؛ َوَقْد َكاَنْت السُّنَُّة َأنَّ الَِّذي ُيَصلِ ي بِاْلُمْسِلِميَن اْلجُ 
جناد؛ َوِلَهَذا َواْلَجَماَعَة َوَيْخُطُب ِبِهْم: ُهْم ُأَمَراُء اْلَحْرِب، الَِّذيَن هم نواب ذي السلطان على األ
َمُه اْلُمْسِلُموَن ِفي إَمارَةِ   اْلَحْرِب َلمَّا َقدََّم النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَبَا َبْكٍر ِفي الصَّاَلِة، َقدَّ

اَن ُهَو الَِّذي يـَُؤمِ ُرُه َوَغْيرَِها. وََكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم إَذا بـََعَث َأِميًرا َعَلى َحْرٍب، كَ 
ِللصَّاَلِة بَِأْصَحاِبِه، وََكَذِلَك إَذا اْستَـْعَمَل رَُجاًل نَائًِبا َعَلى َمِديَنٍة، كما استعمل عتاب ابن َأِسيٍد َعَلى 

َيَمِن، وعمَرو ْبَن َحْزٍم َمكََّة، َوُعْثَماَن ْبَن أَِبي اْلَعاِص َعَلى الطَّاِئِف، َوَعِليًّا َوُمَعاًذا َوأَبَا ُموَسى َعَلى الْ 
َرَها ِممَّا يـَْفَعُلُه َأمِ  يُر َعَلى َنْجَراَن: َكاَن نَائُِبُه ُهَو الَِّذي ُيَصلِ ي ِبِهْم، َويُِقيُم ِفيِهْم اْلُحُدوَد َوَغيـْ

ْعِض اْلَعبَّاِسيِ يَن؛ َوَذِلَك أِلَنَّ اْلَحْرِب، وََكَذِلَك ُخَلَفاُؤُه بـَْعَدُه، َوَمْن بـَْعَدُهْم ِمْن اْلُمُلوِك اأْلَُموِي ِيَن َوبَـ 
يِن الصَّاَلُة َواْلِجَهاُد؛ َوِلَهَذا َكاَنْت َأْكثـَُر اأْلََحاِديِث َعْن النَِّبيِ  َصلَّى اللَُّه َعلَ  ْيِه َوَسلََّم َأَهمَّ َأْمِر الدِ 

اْشِف َعْبَدك، َيْشَهُد َلك َصاَلًة، َويـَْنَكأُ  وََكاَن إَذا َعاَد َمرِيًضا يـَُقوُل: اللَُّهمَّ »ِفي الصَّاَلِة َواْلِجَهاِد، 
َوَلمَّا بـََعَث النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُمَعاًذا إَلى اْلَيَمِن، قَاَل: يَا ُمَعاُذ إنَّ َأَهمَّ « . »َلك َعُدوًّا

 َأْمِرك
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يكتَب إَلى ُعمَّاِلِه: إنَّ َأَهمَّ  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -َخطَّاِب وََكَذِلَك َكاَن ُعَمُر ْبُن الْ « . ِعْنِدي الصَّاَلةُ 
َها َوَحِفَظَها َحِفَظ ِديَنُه، َوَمْن َضيـََّعَها َكاَن ِلَما ِسَواَها مِ  ْن ُأُمورُِكْم ِعْنِدي الصَّاَلُة؛ َفَمْن َحاَفَظ َعَليـْ

فَِإَذا « . الصَّاَلُة ِعَماُد الدِ ينِ »لَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َعَمِلِه َأَشدُّ إَضاَعًة. َوَذِلَك أِلَنَّ النَِّبيَّ صَ 
َهى َعْن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنِكِر، َوِهَي الَِّتي تُِعيُن النَّاسَ  يِن: فَالصَّاَلُة تـَنـْ َعَلى َما  َأقَاَم اْلُمتَـَولِ ي ِعَماَد الدِ 

لَُّه تـََعاَلى: }َواْسَتِعيُنوا بِالصَّْبِر َوالصَّاَلِة َوِإنَـَّها َلَكِبيَرٌة ِإَلَّ َعَلى ِسَواَها ِمْن الطَّاَعاِت، َكَما قَاَل ال
( . َوقَاَل ُسْبَحانَُه َوتـََعاَلى: }يَا أَيُـَّها الَِّذيَن 15[ )سورة البقرة: اآلية 15اْلَخاِشِعيَن{ ]البقرة: 

[ )سورة البقرة: اآلية 453للََّه َمَع الصَّاِبرِيَن{ ]البقرة: آَمُنوا اْسَتِعيُنوا بِالصَّْبِر َوالصَّاَلِة ِإنَّ ا
َها ََل َنْسأَُلَك رِْزقًا 453 ( . وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: }َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّاَلِة َواْصطَِبْر َعَليـْ

قَاَل َتعالى: }َوَما ( . وَ 432[ )سورة طه: اآلية 432َنْحُن نـَْرزُُقَك َواْلَعاِقَبُة لِلتـَّْقَوى{ ]طه: 
ْنَس ِإَلَّ لِيَـْعُبُدوِن  ُهْم ِمْن رِْزٍق َوَما ُأرِيُد َأْن يُْطِعُموِن  -َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ ِإنَّ اللََّه ُهَو  -َما ُأرِيُد ِمنـْ

ِة اْلَمِتيُن{ ]الذاريات:  ( . 57-51[ )سورة الذاريات: اآليات 57 - 51الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَّ
َمْقُصوُد اْلَواِجُب بِاْلِوََليَاِت: إْصاَلُح ِديِن اْلَخْلِق الذِي َمَتى فَاتـَُهْم َخِسُروا ُخْسَرانًا ُمِبيًنا، َوَلْم فَالْ 

يُن إَلَّ بِِه ِمْن َأْمِر ُدنـَْياُهْم. َوُهوَ  َيا؛ َوِإْصاَلُح َما ََل يـَُقوُم الدِ  نـْ َفْعُهْم َما نَِعُموا ِبِه ِفي الدُّ ِن:  نـَْوَعايـَنـْ
َياُه: َوِلَهَذا كَ  اَن َقْسُم اْلَماِل بـَْيَن ُمْسَتِحقِ يِه؛ وعقوبات المعتدين، َفَمْن َلْم يـَْعَتِد َأْصَلَح َلُه ِديَنُه َوُدنـْ

ويقسموا ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب يـَُقوُل: ]إنََّما بـََعْثت ُعمَّاِلي إلَْيُكْم لِيُـَعلِ ُموُكْم ِكَتاَب رَبِ ُكْم، َوُسنََّة نبيكم، 
بينكم فيئكم ". فـََلمَّا تـََغيـََّرْت الرَِّعيَُّة ِمْن َوْجٍه، َوالرَُّعاُة ِمْن وجه؛ تناقصت اأْلُُموُر. فَِإَذا اْجتَـَهَد 

 الرَّاِعي ِفي إْصاَلِح ِديِنِهْم ودنياهم بحسب
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ْمَكاِن َكاَن ِمْن َأْفَضِل َأْهِل زََمانِِه، وََكاَن ِمْن َأْفَضلِ  يـَْوٌم »اْلُمَجاِهِديَن ِفي َسِبيِل اللَِّه؛ فـََقْد ُرِوَي:  اإْلِ
َماِم َأْحَمَد، َعْن النَِّبيِ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه « ِمْن إَماٍم َعاِدٍل َأْفَضُل ِمْن ِعَباَدِة ِستِ يَن َسَنةٍ  َوِفي ُمْسَنِد اإْلِ

َوِفي الصَِّحيَحْيِن « إَماٌم َعاِدٌل، َوأَبـَْغُضُهْم إلَْيِه إَماٌم َجائِرٌ َأَحبُّ اْلَخْلِق إَلى اللَِّه »َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: 
َرَة  َعٌة يظلهم الله »قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم:  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -َعْن أَِبي ُهَريـْ َسبـْ

ْلُبُه ُمَعلٌَّق بِاْلَمْسِجِد في ظله ِلوم ََل ِظلَّ إَلَّ ِظلُُّه: إَماٌم َعادِ  ٌل، َوَشابٌّ نشأ في طاعة اللَِّه، َورَُجٌل قـَ
ُجٌل ذََكَر إَذا َخَرَج ِمْنُه َحتَّى يـَُعوَد إلَْيِه، َورَُجاَلِن َتَحابًّا ِفي أدنه، اْجَتَمَعا َعَلى َذِلَك َوتـََفرَّقَا َعَلْيِه، َورَ 

َناُه، َورَ  ُجٌل َدَعْتُه اْمَرَأٌة ذات منصب وجمال فـََقاَل: إنِ ي َأَخاُف اللََّه َربَّ اللََّه َخالًِيا فـََفاَضْت َعيـْ



وفي صحح « . اْلَعاَلِميَن، َورَُجٌل َتَصدََّق ِبَصَدقٍَة فََأْخَفاَها، َحتَّى ََل تـَْعَلَم ِشَمالُُه ما تنفق يمينه
َأْهُل »َلْيِه َوَسلََّم: قال: قال رسول َصلَّى اللَُّه عَ  -رضي الله عنه-مسلم عن عياض بن حمار 

اْلَجنَِّة َثاَلثٌَة: ذو سلطان مقسط، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، لرجل َغِنيٌّ 
السَّاِعي َعَلى الصََّدَقِة »َوِفي السَُّنِن َعْنُه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: « . َعِفيٌف ُمَتَصدِ قٌ 

َوَقْد قَاَل اللَُّه تـََعاَلى َلمَّا َأَمَر بِاْلِجَهاِد: }َوقَاتُِلوُهْم َحتَّى ََل « . ُمَجاِهِد ِفي َسِبيِل اللَّهِ بِاْلَحقِ  َكالْ 
يُن لِلَِّه{ ]البقرة:  َنٌة َوَيُكوَن الدِ  ، »( ، 35[ )سورة األنفال: من اآلية 453َتُكوَن ِفتـْ َوِقيَل لِلنَِّبيِ 

َسلََّم: يَا َرُسوَل اللَِّه! الرَُّجُل يـَُقاِتُل َشَجاَعًة، َويـَُقاِتُل َحِميًَّة، َويـَُقاِتُل رِيَاًء، فََأيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه وَ 
َأْخَرَجاُه « َذِلَك ِفي َسِبيِل اللَِّه؟ فـََقاَل: " َمْن قَاَتَل لَِتُكوَن َكِلَمُة اللَِّه ِهَي اْلُعْلَيا فـَُهَو ِفي َسِبيِل اللَّهِ 

يُن ُكلُُّه ِللَِّه، وأن تكون كلمة الله اْلُعْلَيا، وََكِلَمُة اللَِّه: ِفي الصَّ  ِحيَحْيِن. فَاْلَمْقُصوُد َأْن َيُكوَن الدِ 
 اْسٌم َجاِمٌع ِلَكِلَماتِِه الَِّتي َتَضمَّنَـَها ِكَتابُُه، َوَهَكَذا قَاَل اللَُّه تـََعاَلى:
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َزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن لِيَـُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط{ ]الحديد: }َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلبَـ  يِ َناِت َوأَنـْ
( . فَاْلَمْقُصوُد ِمْن إْرَساِل الرُُّسِل، َوِإنـَْزاِل اْلُكُتِب، َأْن يـَُقوَم 25[ )سورة الحديد: من اآلية 25

َزْلَنا اْلَحِديَد ِفيِه بَْأٌس َشِديٌد النَّاُس بِاْلِقْسِط ِفي ُحُقوِق اللَِّه، َوُحقُ  وِق َخْلِقِه، ثُمَّ قَاَل تـََعاَلى: }َوأَنـْ
[ )سورة الحديد: من اآلية 25َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َولِيَـْعَلَم اللَُّه َمْن يـَْنُصُرُه َوُرُسَلُه بِاْلَغْيِب{ ]الحديد: 

يِن بِاْلُمْصَحِف َوالسَّْيِف. َوَقْد ( . َفَمْن َعَدَل َعْن اْلِكَتاِب قـُوِ َم بِاْلَحِدي25 ِد؛ َوِلَهَذا َكاَن ِقَواُم الدِ 
ُهَما-ُرِوَي َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه  َأَمَرنَا َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم »قَاَل:  -َرِضَي اللَُّه َعنـْ

فَِإَذا َكاَن َهَذا ُهَو « -يـَْعِني اْلُمْصَحفَ -َل َعْن َهَذا َمْن َعدَ  -يـَْعِني السَّْيفَ -َأْن َنْضِرَب ِبَهَذا 
َرَب إَلى اْلَمْقُصوُد، فَِإنَُّه يـَتَـَوسَُّل إلَْيِه بِاأْلَقْـَرِب فَاأْلَقْـَرِب، َويـَْنُظُر إَلى الرَُّجَلْيِن، أَيُـُّهَما َكاَن َأقْـ 

َم َمْن َقدََّمُه النبي صلى الله عليه اْلَمْقُصوِد ُولِ َي؛ فَِإَذا َكاَنْت اْلِوََليَُة َمَثاًل  : إَماَمَة َصاَلٍة فـََقْط؛ ُقدِ 
يـَُؤمُّ اْلَقْوَم َأقْـَرُؤُهْم ِلِكَتاِب اللَِّه، فَِإْن َكانُوا ِفي اْلِقَراَءِة َسَواًء فََأْعَلُمُهْم بِالسُّنَِّة، »وسلم حيث قال: 

ِهْجَرًة، فَِإْن َكانُوا ِفي اْلِهْجَرِة َسَواًء فَأَْقَدُمُهْم ِسنًّا، َوََل يـَُؤمَّنَّ  فَِإْن َكانُوا ِفي السُّنَِّة َسَواًء فَأَْقَدُمُهمْ 
َرَواُه ُمْسِلٌم. فَِإَذا تكافأ « الرجل الرجَل ِفي ُسْلطَانِِه، َوََل َيْجِلُس ِفي بـَْيِتِه َعَلى َتْكرَِمِتِه إَلَّ بِِإْذنِهِ 

نَـُهَما، َكَما َأقْـرََع َسْعُد ْبَن أَِبي َوقَّاٍص بـَْيَن النَّاِس يـَْوَم اْلَقاِدِسيَِّة، رجالن: وخفي َأْصَلُحُهَما، َأقْـرََع بـَيْـ 
َلْو يـَْعَلُم النَّاُس َما ِفي النِ َداِء »َلمَّا َتَشاَجُروا َعَلى اأْلََذاِن، ُمَتابـََعًة ِلَقْوِلِه، َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: 

فَِإَذا َكاَن التـَّْقِديُم بَِأْمِر اللَِّه إَذا « . مَّ َلْم َيِجُدوا إَلَّ َأْن َيْسَتِهُموا َعَلْيِه ََلْستَـَهُمواَوالصَّفِ  اأْلَوَِّل، ثُ 



َكاَن اْلُمتَـَولِ ي َقْد َأدَّى اأْلََمانَاِت ِفي   -َوُهَو َما يـَُرجِ ُحُه بِاْلُقْرَعِة إَذا َخِفَي اأْلَْمرُ -َظَهَر، َوِبِفْعِلِه 
 يَاِت إَلى َأْهِلَها.اْلِوََل 
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 [القسم الثاني األموال]
 [األعيان والديون الخاصة والعامة]

فصل القسم الثاني من األمانات: األموال، َكَما قَاَل تـََعاَلى ِفي الدُّيُوِن: }فَِإْن َأِمَن بـَْعُضُكْم بـَْعًضا 
( . 273[ )سورة البقرة: من اآلية 273َه رَبَُّه{ ]البقرة: فـَْليُـَؤدِ  الَِّذي اْؤُتِمَن َأَمانـََتُه َوْليَـتَِّق اللَّ 

رِيِك، َوَيْدُخُل ِفي َهَذا اْلِقْسِم: اأْلَْعَياُن، َوالدُّيُوُن اْلَخاصَُّة، َواْلَعامَُّة: ِمْثُل رَدِ  اْلَوَداِئِع، َوَماِل الشَّ 
ِل اْلَوْقِف َوَنْحِو َذِلَك، وََكَذِلَك َوفَاُء َواْلُموَكِ ِل، والمضارب، ومال المولى عليه، ِمْن اْلَيِتيِم َوَأهْ 

َوَقْد الدُّيُوِن ِمْن أَْثَماِن اْلَمِبيَعاِت، َوَبَدِل اْلَقْرِض، َوَصَدقَاِت النِ َساِء َوُأُجوِر اْلَمَناِفِع، َوَنْحِو َذِلَك. 
ْنَساَن ُخِلَق َهُلوًعا  ُر َمُنوًعا  -رُّ َجُزوًعا ِإَذا َمسَُّه الشَّ  -قال الله تـََعاَلى: }ِإنَّ اإْلِ  -َوِإَذا َمسَُّه اْلَخيـْ

ِللسَّاِئِل  -َوالَِّذيَن ِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ َمْعُلوٌم  -الَِّذيَن ُهْم َعَلى َصاَلتِِهْم َدائُِموَن  -ِإَلَّ اْلُمَصلِ يَن 
ه: }ُهْم ( . إلى قول25-45[ )سورة المعارج: اآليات 25 - 45َواْلَمْحُروِم{ ]المعارج: 

( . َوقَاَل تـََعاَلى: }ِإنَّا 32[ )سورة المعارج: اآلية 32أِلََمانَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم رَاُعوَن{ ]المعارج: 
َزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحقِ  لَِتْحُكَم بـَْيَن النَّاِس ِبَما َأرَاَك اللَُّه َوََل َتُكْن ِلْلَخائِِنيَن َخِصي ًما{ ]النساء: أَنـْ

( . َوقَاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: 415)سورة النساء: اآلية  -َأْي ََل ُتَخاِصْم عنهم-[415
اْلُمْؤِمُن »َوقَاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: « . َأدِ  اأْلََمانََة إَلى َمْن ائْـَتَمَنك، َوََل َتُخْن َمْن َخاَنك»

َنُه اْلُمْسِلُموَن َعَلى ِدَمائِِهْم َوَأْمَواِلِهْم، َواْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَسانِِه َوَيِدِه، َمْن َأمِ 
َوُهَو َحِديٌث « . َواْلُمَهاِجُر َمْن َهَجَر َما نـََهى اللَُّه َعْنُه، َواْلُمَجاِهُد َمْن َجاَهَد نـَْفَسُه ِفي َذاِت اللَّهِ 

َمْن »ْعُضُه ِفي الصَِّحيَحْيِن، َوبـَْعُضُه في سنن الترمذي، وقال صلى الله عليه وسلم: َصِحيٌح بَـ 
 َأَخَذ َأْمَواَل النَّاِس يُرِيُد َأَداَءَها َأدَّاَها اللَُّه َعْنُه، َوَمْن َأَخَذَها يُرِيُد إْتاَلفـََها
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ْنِبيٌه رواه البخاري. وإن َكاَن اللَُّه َقْد أَ « . أتلفه الله ْوَجَب َأَداَء اأْلََمانَاِت الَِّتي قُِبَضْت ِبَحقٍ ؛ فَِفيِه تـَ
َوَقْد  َعَلى ُوُجوِب َأَداِء الغضب َوالسَّرَِقِة َواْلِخَيانَِة َوَنْحِو َذِلَك ِمْن اْلَمظَاِلِم، وََكَذِلَك َأَداُء اْلَعارِيَِّة،

العارية مؤداة، والمنحة »ِفي َحجَِّة اْلَوَداِع، َوقَاَل ِفي خطبته:  َخَطَب النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 



« . مردودة، والدين َمْقِضيٌّ َوالزَِّعيُم َغارٌِم، إنَّ اللََّه َقْد َأْعَطى ُكلَّ ِذي َحقٍ  َحقَُّه، َفاَل َوِصيََّة ِلَواِرثٍ 
ُهَما: َأْن يـَُؤدِ َي إَلى اآْلَخِر َما َيِجُب أداؤه إليه، َوَهَذا اْلِقْسُم يـَتَـَناَوُل اْلُوََلَة َوالرَِّعيََّة، فـَعَ  َلى ُكلٍ  ِمنـْ

فعلى ذي السلطان، ونوابه في العطاء، َأْن يـُْؤُتوا ُكلَّ ِذي َحقٍ  َحقَُّه، َوَعَلى ُجَباِة اأْلَْمَواِل َكَأْهِل 
يَواِن َأْن يـَُؤدُّوا إَلى ِذي السُّْلطَاِن َما َيِجُب إيَتاُؤُه  إلَْيِه؛ وََكَذِلَك على الرعية الذين تجب عليهم الدِ 

اْلُحُقوِق؛ َولَْيَس ِللرَِّعيَِّة َأْن َيْطلُُبوا ِمْن ُوََلِة األموال ما َل يستحقونه، فيكونون ِمْن ِجْنِس َمْن قَاَل 
هَ  ُهْم َمْن يـَْلِمُزَك ِفي الصََّدقَاِت فَِإْن ُأْعُطوا ِمنـْ َها ِإَذا اللَُّه تـََعاَلى ِفيِه: }َوِمنـْ ا َرُضوا َوِإْن َلْم يـُْعَطْوا ِمنـْ

َوَلْو أَنَـُّهْم َرُضوا َما آتَاُهُم اللَُّه َوَرُسولُُه َوقَاُلوا َحْسبُـَنا اللَُّه َسيُـْؤتِيَنا اللَُّه ِمْن َفْضِلِه  -ُهْم َيْسَخُطوَن 
( . ثم بين 55، 57توبة: اآليتان [ )سورة ال55 - 57َوَرُسولُُه ِإنَّا ِإَلى اللَِّه رَاِغُبوَن{ ]التوبة: 

َها َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبُـ  ُهْم سبحانه لمن تكون بقوله: }ِإنََّما الصََّدقَاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَليـْ
ِه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم{ ]التوبة: َوِفي الر ِقَاِب َواْلَغارِِميَن َوِفي َسِبيِل اللَِّه َوِاْبِن السَِّبيِل َفرِيَضًة ِمَن اللَّ 

( . َوََل َلُهْم َأْن يَْمنَـُعوا السُّْلطَاَن َما َيِجُب دفعه إليه ِمْن اْلُحُقوِق، 11[ )سورة التوبة: اآلية 11
، قال: َأدُّوا إلَْيِهْم َأَمَر النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّا ذََكَر جور الوَلة»َوِإْن َكاَن ظَاِلًما؛ َكَما 

 رضي الله-َفِفي الصَِّحيَحْيِن َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة « . الَِّذي َلُهْم، فَِإنَّ اللََّه َسائُِلُهْم َعمَّا اْستَـْرَعاُهمْ 
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ْم اأْلَْنِبَياُء، ُكلََّما هلك َكاَنْت بـَُنو إْسَرائِيَل َتُسوُسهُ »َعْن النَِّبيِ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: -َعْنُه 
نبي، خلفه نبي، فإنه ََل نَِبيَّ بـَْعِدي، َوَسَيُكوُن ُخَلَفاُء َوَيْكثـُُروَن. قَاُلوا: َفَما تَْأُمُرنَا؟ فـََقاَل: َأْوُفوا 

َعِة اأْلَوَِّل فَاأْلَوَِّل، ثُمَّ َأْعُطوُهْم َحقَُّهْم؛ فَِإنَّ اللََّه َسائُِلُهْم َعمَّا وفيهما َعْن اْبِن « . استرعاهم بِبَـيـْ
إنكم سترون بعدي أثرة »قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم:  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -َمْسُعوٍد 

« له حقكموأمورا تنكرونها، قالوا: فما تأمرنا به يَا َرُسوَل اللَِّه؟ قَاَل: َأدُّوا إلَْيِهْم َحقَُّهْم؛ واسألوا ال
 . وليس لوَلة األمور َأْن يـَُقسِ ُموَها ِبَحَسِب َأْهَوائِِهْم، َكَما يـَُقسِ ُم اْلَماِلُك ِمْلَكُه، فَِإنََّما ُهْم أَُمَناءُ 

ًكا؛ َكَما قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه عليه وسلم:  َل  -والله-إني »َونـُوَّاٌب َووَُكاَلُء، لَْيُسوا ُمالَّ
رواه البخاري وعن أبي هريرة « . دا، َوََل َأْمَنُع َأَحًدا؛ َوِإنََّما أَنَا قَاِسٌم َأَضُع حيث أمرتأعطي أح

َنْحُوُه. فـََهَذا َرُسوُل َربِ  اْلَعاَلِميَن َقْد َأْخبَـَر أَنَُّه لَْيَس اْلَمْنُع َواْلَعطَاُء بِِإرَاَدتِِه  -رضي الله َعْنهُ -
ُل َذِلَك اْلَماِلُك الَِّذي أُبِيَح َلُه التََّصرُُّف ِفي َماِلِه، وََكَما يـَْفَعُل َذِلَك اْلُمُلوُك َواْخِتَيارِِه، َكَما يـَْفعَ 

الذين يعطون من أحبوا ويمنعون من أبغضوا، َوِإنََّما ُهَو َعْبُد اللَِّه، يـَْقِسُم اْلَماَل بَِأْمرِِه، فـََيَضُعُه 
َذا قَاَل رَُجٌل ِلُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب: يَا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن، َلْو َوسَّْعت َعَلى َحْيُث َأَمَرُه اللَُّه تـََعاَلى. َوَهكَ 

قـَْوٍم  نـَْفِسك ِفي النـََّفَقِة ِمْن َماِل اللَِّه تـََعاَلى، فـََقاَل َلُه ُعَمُر: أََتْدِري َما َمَثِلي َوَمَثِل َهُؤََلِء؟ َكِمْثِل 



ُهْم َماًَل، َوَسلَُّموُه إَلى َواِحٍد يـُْنِفُقُه َعَلْيِهْم، فـََهْل َيِحلُّ ِلَذِلَك الرَُّجِل َأْن َكانُوا ِفي َسَفٍر، َفَجَمُعوا  ِمنـْ
ُهْم ِمْن َأْمَواِلِهْم؟ َوُحِمَل َمرًَّة إَلى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب  َماٌل َعِظيٌم ِمْن  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -َيْسَتْأثَِر َعنـْ

 إنَّ قـَْوًما َأدُّوا اأْلََمانََة ِفي َهَذا أِلَُمَناَء. فـََقاَل لَُه بـَْعُض اْلَحاِضرِيَن: إنَّك َأدَّْيتاْلُخُمِس: فـََقاَل: 
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 اأْلََمانََة إَلى اللَِّه تـََعاَلى، فََأدُّوا إلَْيك اأْلََمانََة، ولو رتعت لرتعوا.
َبِغي َأْن يـَْعِرَف َأنَّ ُأوِلي اأْلَْمِر َكالسُّ  وِق، َما نـََفَق ِفيِه ُجِلَب إلَْيِه، َهَكَذا قَاَل عمر بن عبد العزيز َويـَنـْ

فَِإْن نـََفَق ِفيِه الصِ ْدَق َواْلِبرَّ َواْلَعْدَل َواأْلََمانََة، ُجِلَب إلَْيِه َذِلَك، َوِإْن نـََفَق ِفيِه  -رضي الله عنه-
لَْيِه َذِلَك. َواَلَِّذي َعَلى َوِليِ  اأْلَْمِر، َأْن يَْأُخَذ اْلَماَل ِمْن اْلَكِذَب َواْلُفُجوَر َواْلَجْوَر َواْلِخَيانََة، ُجِلَب إ

إَذا  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -ِحلِ ِه، َوَيَضَعُه ِفي َحقِ ِه، َوََل يَْمنَـُعُه ِمْن ُمْسَتِحقِ ِه، وََكاَن َعِليُّ ْبُن أَِبي طَاِلٍب 
 ُقوُل: اللَُّهمَّ إنِ ي َلْم آُمُرُهْم َأْن يظلموا خلقك، وَل أن يتركوا حقك.بـََلَغُه َأنَّ بـَْعَض نـُوَّاِبِه َظَلَم، يَـ 
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 [فصل األموال السلطانية]
 [الغنيمة]

َقُة، فصل اأْلَْمَواُل السُّْلطَانِيَُّة الَِّتي َأْصُلَها ِفي اْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة؛ َثاَلثَُة َأْصَناٍف: اْلَغِنيَمُة، َوالصَّدَ 
 َفْيُء.َوالْ 

َفاِل " الَِّتي فََأمَّا " اْلَغِنيَمُة " َفِهَي اْلَماُل اْلَمْأُخوُذ ِمْن اْلُكفَّاِر بِاْلِقَتاِل، ذََكَرَها اللَُّه ِفي " ُسورَِة اأْلَنْـ 
َزَلَها ِفي غزوة بدر، وسماها أنفاًَل، ألنها زِيَاَدٌة ِفي َأْمَواِل اْلُمْسِلِميَن، فـََقاَل: }َيْسأَُلو  َنَك َعِن أَنـْ

َفاُل ِللَِّه َوالرَُّسوِل{ ]األنفال:  َفاِل ُقِل اأْلَنـْ ( . إَلى قـَْوِلِه: 4[ )سورة األنفال: من اآلية4اأْلَنـْ
ِن اِكيِن َوابْ }َواْعَلُموا أَنََّما َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء فََأنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْليَـَتاَمى َواْلَمسَ 

( ؛ َوقَاَل: }َفُكُلوا ِممَّا َغِنْمُتْم َحاَلًَل 14[ اآلية )سورة األنفال: اآْليََة 14السَِّبيِل{ ]األنفال: 
( . َوِفي 15[ )سورة األنفال: اآلية 15طَيِ ًبا َواتَـُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيٌم{ ]األنفال: 

ُهَما-اللَِّه،  الصَِّحيَحْيِن َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبدِ  َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  -َرِضَي اللَُّه َعنـْ
ُأْعِطيت َخْمًسا َلْم يـُْعَطُهنَّ نَِبيٌّ قـَْبِلي: ُنِصْرت بِالرُّْعِب َمِسيَرَة َشْهٍر، َوُجِعَلْت ِلي اأْلَْرُض َمْسِجًدا »

ُأمَِّتي َأْدرََكْتُه الصَّاَلُة فـَْلُيَصلِ ؛ َوُأِحلَّْت ِلي اْلَغَنائُِم َوَلْم َتِحلَّ أِلََحٍد قـَْبِلي، َوَطُهورًا، فَأَيَُّما رَُجٍل ِمْن 
َعُث إَلى قـَْوِمِه َخاصًَّة، َوبُِعْثت إَلى النَّاِس َعامَّةً  َوقَاَل النَِّبيُّ « . َوُأْعِطيت الشََّفاَعَة، وََكاَن النَِّبيُّ يـُبـْ



بُِعْثت بِالسَّْيِف بـَْيَن َيَدْي السَّاَعِة، َحتَّى يـُْعَبَد اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك لَُه، »َلْيِه َوَسلََّم: َصلَّى اللَُّه عَ 
ُهَو َوُجِعَل ِرْزِقي َتْحَت ِظلِ  رُْمِحي، َوُجِعَل الذُّلُّ َوالصََّغاُر َعَلى َمْن َخاَلَف َأْمِري، َوَمْن َتَشبََّه بَِقْوٍم فَـ 

ُهمْ   َرَواُه َأْحَمُد ِفي اْلُمْسَنِد َعْن اْبِن ُعَمَر، َواْسَتْشَهَد ِبِه اْلُبَخاِريُّ.« . ِمنـْ
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فَاْلَواِجُب ِفي اْلَمْغَنِم َتْخِميُسُه، َوَصْرُف اْلُخُمِس إَلى من ذكره الله تعالى؛ وقسمة األخماس 
اْلَغِنيَمُة ِلَمْن َشِهَد اْلَوقْـَعَة. َوُهْم  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -ِب الباقية بـَْيَن اْلَغانِِميَن، قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّا

نَـُهْم بالعدل، فال يحابى أحد، ََل  الذين شهدوها للقتال، قَاتـَُلوا َأْو َلْم يـَُقاتُِلوا. َوَيِجُب َقْسُمَها بـَيـْ
َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوُخَلَفاُؤُه يـَْقِسُمونـََها. َوِفي  ِلرِيَاَسِتِه، َوََل لَِنَسِبِه، َوََل ِلَفْضِلِه، َكَما َكاَن النَِّبيُّ 

 : رََأى َلُه َفْضاًل َعَلى َمْن ُدونَُه، فـََقاَل  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -َأنَّ َسْعَد ْبَن أَِبي َوقَّاٍص »َصِحيِح اْلُبَخاِريِ 
َعْن »َوِفي ُمْسَنِد َأْحَمَد « . ْنَصُروَن َوتـُْرزَُقوَن إَلَّ ِبُضَعَفاِئُكْم؟النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: " َهْل تُـ 

ُم َسْعِد ْبِن أَِبي َوقَّاٍص، قَاَل: قـُْلت: يَا َرُسوَل اللَِّه! الرَُّجُل َيُكوُن َحاِمَيَة اْلَقْوِم، َيُكوُن َسْهُمُه َوَسهْ 
َوَما « . ُأمِ  َسْعٍد؛ َوَهْل تـُْرزَُقوَن َوتـُْنَصُروَن إَلَّ ِبُضَعَفاِئُكْم؟ َغْيرِِه َسَواًء؟ قَاَل: " َثِكَلْتك ُأمُّك اْبنَ 

زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية، ودولة بني اْلَعبَّاِس، َلمَّا َكاَن اْلُمْسِلُموَن 
َماِم أَ  ْن يـُنَـفِ َل َمْن َظَهَر ِمْنُه زِيَاَدُة ِنَكايٍَة: َكَسرِيٍَّة َتَسرَّْت يـَْغُزوَن الرُّوَم َوالتـُّْرَك َواْلبَـْربـََر؛ َلِكْن َيُجوُز ِلْْلِ

، ِمْن اْلَجْيِش، َأْو رَُجٍل َصِعَد ِحْصًنا َعالًِيا فـََفَتَحُه، َأْو َحَمَل َعَلى ُمَقدَِّم اْلَعُدوِ  فـََقتَـَلُه، فـَُهزَِم ا ْلَعُدوُّ
لَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوُخَلَفاَءُه َكانُوا يـُنَـفِ ُلوَن ِلَذِلَك. وََكاَن يـُنَـفِ ُل السَّرِيََّة َوَنْحِو َذِلَك، أِلَنَّ النَِّبيَّ َصلَّى ال

ِفي اْلِبَدايَِة الرُّبَُع بـَْعَد اْلُخُمِس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس. وهذا النفل؛ قال العلماء: إنه 
ِمْن ُخُمِس الخمس؛ لئال يفضل بعض الغانمين َعَلى  يكون من اْلُخُمِس. َوقَاَل بـَْعُضُهْم: إنَُّه َيُكونُ 

بـَْعٍض. َوالصَِّحيُح أَنَُّه َيُجوُز ِمْن َأْربـََعِة اأْلَْخَماِس، َوِإْن َكاَن ِفيِه تـَْفِضيُل بـَْعِضِهْم َعَلى بعض 
َر َمرٍَّة. َوَهَذا قـَْوُل  لمصلحة دينية؛ َل لهوى النفس، َكَما فـََعَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َغيـْ

 فـَُقَهاِء الشَّاِم، َوأَِبي َحِنيَفَة، َوَأْحَمَد، َوَغْيرِِهْم، َوَعَلى َهَذا فـََقدْ 
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ِقيَل: إنَُّه يـُنَـفِ ُل الرُّبَُع َوالثُـُّلَث ِبَشْرٍط َوَغْيِر شرط، وينفل الزيادة على ذلك بالشرط، ِمْثُل َأْن 
ِني َعَلى قـَْلَعٍة فله كذا، أو من جاءني ِبَرْأٍس فـََلُه َكَذا َوَنْحَو َذِلَك. َوِقيَل: ََل يـُنَـفِ ُل يـَُقوَل: َمْن َدلَّ 

ُرُه. وََكَذِلَك  َعَلى اْلَقْوِل -زِيَاَدًة َعَلى الثُـُّلِث، َوََل يـُنَـفِ ُلُه إَلَّ بالشرط، وهذان قوَلن ألحمد َوَغيـْ



َماِم َأْن يـَُقولَ  -الصَِّحيحِ  ًئا فـَُهَو َلُه؛ َكَما ُرِوَي َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِلْْلِ : َمْن َأَخَذ َشيـْ
َماُم  َقْد قَاَل َذِلَك ِفي َغْزَوِة بَْدٍر. إَذا رََأى َذِلَك َمْصَلَحًة رَاِجَحًة َعَلى اْلَمْفَسَدِة. َوِإَذا َكاَن اإْلِ

ًئا }َوَمْن يـَْغُلْل يَْأِت ِبَما َغلَّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة{ َيْجَمُع اْلَغَنائَِم َويَـ  َها َشيـْ ْقِسُمَها َلْم َيُجْز أِلََحٍد َأْن يـَُغلَّ ِمنـْ
( فَِإنَّ اْلُغُلوَل ِخَيانٌَة. َوََل َتُجوُز النـُّْهَبُة، 414[ )سورة آل عمران من اآلية 414]آل عمران: 

َماُم اْلَجْمَع َواْلِقْسَمَة، َوَأِذَن ِفي اأْلَْخِذ فَِإنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَ  َها. فَِإَذا تـََرَك اإْلِ ْيِه َوَسلََّم نـََهى َعنـْ
ْذِن فـَهُ  ًئا ِباَل ُعْدَواٍن، َحلَّ َلُه بـَْعَد َتْخِميِسِه، وَُكلُّ َما َدلَّ َعَلى اإْلِ َو إْذٌن. إْذنًا َجائًِزا: َفَمْن َأَخَذ َشيـْ

َر َجائٍِز: َجاَز ِلْْلِْنَساِن َأْن يَْأُخَذ ِمْقَداَر َما ُيِصيُبُه بِاْلِقْسَمِة، ُمَتحَ َوَأمَّا إَذا لَ  ر ِيًا ْم يَْأَذْن َأْو َأِذَن إْذنًا َغيـْ
ِلْلَعْدِل ِفي َذِلَك. َوَمْن َحرََّم على المسلمين جمع الغنائم، والحال هذه، وأباح لْلمام َأْن يـَْفَعَل 

فـََقْد تـََقاَبَل اْلَقْوََلِن تـََقاُبَل الطََّرفـَْيِن، َوِديُن اللَِّه َوَسٌط. َواْلَعْدُل ِفي اْلِقْسَمِة: َأْن ِفيَها َما َيَشاُء: 
يـُْقَسَم ِللرَّاِجِل َسْهٌم، َوِلْلَفاِرِس ذي الفرس العربي ثالثة أسهم: سهم َلُه، َوَسْهَماِن ِلَفَرِسِه، َهَكَذا 

بَـَر. َوِمْن اْلُفَقَهاِء من يقول: للفارس سهمان، واألول هو َقَسَم النَِّبيُّ َصلَّى اللَّ  ُه َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَم َخيـْ
منفعة اْلَفاِرِس -الَِّذي َدلَّْت َعَلْيِه السُّنَُّة الصَِّحيَحُة، َوأِلَنَّ اْلَفَرَس يحتاج إلى مئونة نفسه وسائسه 

َفَعِة رَاِجِلينَ  هُ  -ِبِه َأْكثـَُر ِمْن َمنـْ ْم َمْن يـَُقوُل: ُيَسوِ ي بـَْيَن اْلَفَرِس اْلَعَرِبيِ  َواْلَهِجيِن ِفي َهَذا. َوِمنـْ
ُهْم َمْن يـَُقوُل: َبْل اْلَهِجيُن ُيْسَهُم َلُه َسْهٌم َواِحٌد، َكَما ُرِوَي َعنْ   َوِمنـْ
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َوُيَسمَّى اْلِبْرَذْوَن -ِجيُن: الَِّذي َتُكوُن ُأمُُّه نـََبِطيًَّة النَِّبيِ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْصَحاِبِه. َواْلَفَرُس اْلهَ 
يِه التتري، َسَواٌء َكاَن ِحَصانًا، َأْو َخِصيًّا، َوُيَسمَّى اإْلِْكِديَش َأْو رََمَكَة، َوِهَي - َوبـَْعُضُهْم ُيَسمِ 

ِلْْلَِغارَِة َواْلبَـَياِت اْلَحَجَر، أِلَنَُّه لَْيَس اْلَحَجُر: كان السلف يعدون للقتال الحصان، ِلُقوَّتِِه َوِحدَّتِِه، وَ 
، أِلَنَُّه َأْصبَـُر َعَلى السَّْيِر. َوِإَذا َكانَ  اْلَمْغُنوُم  َلَها َصِهيٌل يـُْنِذُر اْلَعُدوَّ فـََيْحَتِرزُوَن، َوِللسَّْيِر اْلَخِصيَّ

ُقوٍل، َوُعِرَف َصاِحُبُه قـَْبَل اْلِقْسَمةِ  َقْد َكاَن ِلْلُمْسِلِميَن قـَْبَل َذِلَك. ِمْن َعَقارٍ -َماًَل  فَِإنَُّه يـَُردُّ  -َأْو َمنـْ
َن َعَلى إلَْيِه بِِإْجَماِع اْلُمْسِلِميَن. َوتـََفارِيُع اْلَمَغانِِم َوَأْحَكاُمَها: ِفيَها آثَاٌر َوَأقْـَواٌل اتَـَّفَق اْلُمْسِلُمو 

 ا؛ َوِإنََّما اْلَغَرُض ِذْكُر اْلُجَمِل اْلَجاِمَعِة.بعضها، وتنازعوا في بعض ذلك، وليس َهَذا َمْوِضُعهَ 
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 [الصدقات]
َعَلْيِه فصل َوَأمَّا الصََّدقَاُت، َفِهَي ِلَمْن َسمَّى اللَُّه تـََعاَلى ِفي ِكَتاِبِه؛ فـََقْد ُرِوَي َعْن النَِّبيِ  َصلَّى اللَُّه 



َقِة، فـََقاَل: " إنَّ اللََّه َلْم يـَْرَض ِفي الصََّدَقِة ِبَقْسِم نَِبيٍ  َوََل َغْيرِِه؛ َأنَّ رَُجاًل َسأََلُه ِمْن الصَّدَ »َوَسلََّم: 
)فالفقراء والمساكين( « . َوَلِكْن َجزََّأَها ثََمانَِيَة َأْجَزاٍء، فَِإْن ُكْنت ِمْن تِْلَك اأْلَْجَزاِء أعطيتك

، َوََل ِلَقِويٍ  ُمْكَتِسٍب. )َواْلَعاِمِليَن يجمعهما َمْعَنى اْلَحاَجِة إَلى اْلِكَفايَِة؛ َفاَل تَ  ِحلُّ الصََّدَقُة ِلَغِنيٍ 
َها( ُهْم الَِّذيَن َيْجُبونـََها، َوَيْحَفُظونـََها، َوَيْكتُـُبونـََها، َوَنْحُو َذِلَك. )َواْلُمَؤلََّفِة قلوبهم( فنذكره -م َعَليـْ

ي الر ِقَاِب( َيْدُخُل ِفيِه إَعانَُة اْلُمَكاتَِبيَن، َواْفِتَداُء ِفي َماِل اْلَفْيِء. )َوفِ  -إْن َشاَء اللَُّه تـََعاَلى
ِجُدوَن اأْلَْسَرى، َوِعْتُق الر ِقَاِب. َهَذا َأقْـَوى اأْلَقْـَواِل ِفيَها. )َواْلَغارِِميَن( ُهْم الَِّذيَن َعَلْيِهْم ُديُوٌن ََل يَ 

اَن َكِثيًرا، إَلَّ َأْن َيُكونُوا َغرُِموُه ِفي َمْعِصَيِة اللَِّه تـََعاَلى، َفاَل َوفَاَءَها. فـَيُـْعُطوَن َوفَاَء ُديُونِِهْم، َوَلْو كَ 
ْم يـُْعُطوَن َحتَّى يـَُتوبُوا. )َوِفي َسِبيِل اللَِّه( َوُهْم اْلُغَزاُة الَِّذيَن ََل يـُْعُطوَن ِمْن َماِل اللَِّه َما َيْكِفيهِ 

ِه، َأْو َتَماَم َما يـَْغُزوَن ِبِه، ِمْن َخْيٍل َوِساَلٍح َونـََفَقٍة َوُأْجَرٍة؛ َواْلَحجُّ ِمْن ِلَغْزِوِهْم، فـَيُـْعُطوَن َما يـَْغُزوَن بِ 
 ى بلد.َسِبيِل اللَِّه، َكَما قَاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم. )َواْبُن السَِّبيِل( ُهَو اْلُمْجَتاُز ِمْن بلد إل
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 [الفيء]
َزَلَها اللَُّه ِفي َغْزَوِة بَِني فصل َوَأمَّ  ا اْلَفْيُء، فََأْصُلُه َما ذََكَرُه اللَُّه تـََعاَلى ِفي ُسورَِة اْلَحْشِر، الَِّتي أَنـْ

ُهْم َفَما َأْوَجْفُتْم َعَلْيِه  َخْيٍل ِمْن النَِّضيِر، بـَْعَد بَْدٍر، ِمْن قـَْوله تـََعاَلى: }َوَما َأفَاَء اللَُّه َعَلى َرُسوِلِه ِمنـْ
َما َأفَاَء اللَُّه َعَلى  -َوََل رَِكاٍب َوَلِكنَّ اللََّه ُيَسلِ ُط ُرُسَلُه َعَلى َمْن َيَشاُء َواللَُّه َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديٌر 

سَِّبيِل َكْي ََل َيُكوَن َرُسوِلِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرى فَِللَِّه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن ال
تَـُهوا َواتَـُّقوا اللَّ  َه ِإنَّ اللََّه ُدوَلًة بـَْيَن اأْلَْغِنَياِء ِمْنُكْم َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه فَانـْ

تَـُغوَن َفْضاًل ِمَن اللَِّه  ِلْلُفَقَراِء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِديارِِهمْ  -َشِديُد اْلِعَقاِب  َوَأْمَواِلِهْم يـَبـْ
يَماَن ِمْن قـَْبِلِهْم  -َوِرْضَوانًا َويـَْنُصُروَن اللََّه َوَرُسوَلُه ُأولَِئَك ُهُم الصَّاِدُقوَن  َوالَِّذيَن تـَبَـوَُّءوا الدَّاَر َواإْلِ

َحاَجًة ِممَّا ُأوُتوا َويـُْؤثُِروَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن  ُيِحبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوََل َيِجُدوَن ِفي ُصُدورِِهمْ 
َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بـَْعِدِهْم يـَُقوُلوَن  -ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 

ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَـُقونَ  يَماِن َوََل َتْجَعْل ِفي قـُُلوبَِنا ِغالًّ ِللَِّذيَن آَمُنوا رَبَـَّنا ِإنََّك رَبَـَّنا اْغِفْر لََنا َوإِلِ ا بِاإْلِ
( . َفذََكَر ُسْبَحانَُه َوتـََعاَلى 41-1[ )سورة الحشر: اآليات 41 - 1رَُءوٌف رَِحيٌم{ ]الحشر: 

َما َوَصَف، َفَدَخَل ِفي الصِ ْنِف الثَّاِلِث ُكلُّ  اْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر، َواَلَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بـَْعِدِهْم َعَلى
ُد َمْن َجاَء َعَلى َهَذا اْلَوْجِه إَلى يـَْوِم اْلِقَياَمِة؛ َكَما َدَخُلوا ِفي قـَْوله تـََعاَلى: }َوالَِّذيَن آَمُنوا ِمْن بـَعْ 

( . وفي 85األنفال: من اآلية [ )سورة 85َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا َمَعُكْم فَُأوَلِئَك ِمْنُكْم{ ]األنفال: 



( . َوِفي قـَْوِلِه: 411[ )سورة التوبة: من اآلية 411قوله: }َوالَِّذيَن اتَـّبَـُعوُهْم بِِإْحَساٍن{ ]التوبة: 
ُهْم َلمَّا يـَْلَحُقوا ِبِهْم َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم{ ]الجمعة:   ( .3[ )سورة الجمعة: اآلية 3}َوآَخرِيَن ِمنـْ
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( 1[ )سورة الحشر: من اآلية 1َوَمْعَنى قـَْوِلِه }َفَما َأْوَجْفُتْم َعَلْيِه ِمْن َخْيٍل َوََل رَِكاٍب{ ]الحشر: 
ْلُكفَّاِر َأْي َما َحرَّْكُتْم َوََل ُسْقُتْم َخْياًل َوََل إِباًل. َوِلَهَذا قَاَل اْلُفَقَهاُء: إنَّ اْلَفْيَء ُهَو َما ُأِخَذ ِمْن ا 1

ًئا؛ أِلَنَّ اللََّه َأفَاَءُه َعَلى  ِبَغْيرِ  ِقَتاٍل؛ أِلَنَّ إيَجاَف اْلَخْيِل َوالر َِكاِب ُهَو َمْعَنى اْلِقَتاِل. َوُسمِ َي فـَيـْ
انًَة َعَلى  إعَ اْلُمْسِلِميَن، َأْي َردَُّه َعَلْيِهْم ِمْن اْلُكفَّاِر؛ فَِإنَّ اأْلَْصَل َأنَّ اللََّه تـََعاَلى إنََّما َخَلَق اأْلَْمَوالَ 

وُه ِبَها، َوَأْمَواَلُهْم ِعَباَدتِِه؛ أِلَنَُّه إنََّما َخَلَق اْلَخْلَق ِلِعَباَدتِِه. فَاْلَكاِفُروَن ِبِه أَبَاَح أَنـُْفَسُهْم الَِّتي َلْم يـَْعُبدُ 
ْعُبُدونَُه، َوَأفَاَء إلَْيِهْم َما َيْسَتِحقُّونَُه، َكَما الَِّتي َلْم َيْسَتِعيُنوا ِبَها َعَلى ِعَباَدتِِه؛ ِلِعَباِدِه اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن يَـ 

ِتي يـَُعاُد َعَلى الرَُّجِل َما ُغِصَب ِمْن ِميَراثِِه، َوِإْن َلْم َيُكْن قـََبَضُه قـَْبَل َذِلَك؛ َوَهَذا ِمْثُل اْلِجْزيَِة الَّ 
، َأْو يـُْهُدونَُه إَلى ُسْلطَاِن اْلُمْسِلِميَن،  َعَلى اْليَـُهوِد َوالنََّصاَرى، َواْلَماُل الَِّذي ُيَصاِلُح َعلَ  ْيِه اْلَعُدوَّ

َكاْلِحْمِل الَِّذي ُيْحَمُل ِمْن ِباَلِد النََّصاَرى َوَنْحِوِهْم؛ َوَما يـُْؤَخُذ ِمْن ُتجَّاِر َأْهِل اْلَحْرِب، َوُهَو 
، َوُهَو ِنْصُف اْلُعْشِر. َهَكَذا َكاَن ُعَمُر اْلُعْشُر، َوِمْن ُتجَّاِر أهل الذمة إذا اتجروا في َغْيِر ِباَلِدِهمْ 

ُهْم، َواْلَخَراُج  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -ْبُن اْلَخطَّاِب  ُقُض اْلَعْهَد ِمنـْ يَْأُخُذ. َوَما يـُْؤَخُذ ِمْن َأْمَواِل َمْن يـَنـْ
ُه َعَلى بـَْعِض اْلُمْسِلِميَن. ثُمَّ إنَُّه الَِّذي َكاَن َمْضُروبًا ِفي اأْلَْصِل َعَلْيِهْم، َوِإْن َكاَن َقْد َصاَر بـَْعضُ 

ي لَْيَس َلَها َيْجَتِمُع ِمْن اْلَفْيِء َجِميُع اأْلَْمَواِل السُّْلطَانِيَِّة الَِّتي لِبَـْيِت َماِل اْلُمْسِلِميَن: َكاأْلَْمَواِل الَّتِ 
َواِرٌث معين؛ وكالغصوب، والعواري، والودائع  َماِلٌك ُمَعيٌَّن، ِمْثُل َمْن َماَت ِمْن اْلُمْسِلِميَن َولَْيَس َلهُ 

ُقوُل، فـََهَذا َوَنْحوُ  ُر َذِلَك ِمْن َأْمَواِل اْلُمْسِلِميَن، اْلَعَقاُر َواْلَمنـْ ُه َماُل التي تعذر َمْعرِفَُة َأْصَحاِبَها؛ َوَغيـْ
َقْط؛ أِلَنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َما َكاَن اْلُمْسِلِميَن. َوِإنََّما ذََكَر اللَُّه تـََعاَلى ِفي اْلُقْرآِن اْلَفْيَء فَـ 

 يَُموُت َعَلى َعْهِدِه َميِ ٌت، إَلَّ َولَُه َواِرٌث ُمَعيٌَّن ِلُظُهوِر اأْلَْنَساِب ِفي َأْصَحاِبِه، َوَقدْ 
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ِهْم، َوَقْد  َماَت َمرًَّة رَُجٌل ِمْن قَِبيَلٍة َفُدِفَع ِميَراثَُه إَلى َأْكَبرِ  تِْلَك اْلَقِبيَلِة، َأْي َأقْـَرِبِهْم َنَسًبا إَلى َجدِ 
ِتيًقا قَاَل ِبَذِلَك طَائَِفٌة ِمْن اْلُعَلَماِء، َكَأْحَمَد ِفي قـَْوٍل َمْنُصوٍص َوَغْيرِِه، َوَماَت رَُجٌل َلْم ُيَخلِ ْف إَلَّ عَ 

َذِلَك طَائَِفٌة ِمْن َأْصَحاِب َأْحَمَد َوَغْيرِِهْم، َوُدِفَع ِميَراُث رَُجٍل َلُه، َفُدِفَع ِميَراثُُه إَلى َعِتيِقِه، َوقَاَل بِ 
يَراِث إَلى رَُجٍل ِمْن َأْهِل قـَْريَِتِه. وََكاَن َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُهَو َوُخَلَفاُؤُه يـَتَـَوسَُّعوَن ِفي َدْفِع مِ 



َنُه نَ  َنُه َوبـَيـْ َسٌب َكَما ذََكْرنَاُه. َوَلْم َيُكْن يَْأُخُذ ِمْن اْلُمْسِلِميَن إَلَّ الصََّدقَاِت، وََكاَن اْلَميِ ِت، إَلى َمْن بـَيـْ
َلْم َيُكْن يَْأُمُرُهْم َأْن ُيَجاِهُدوا ِفي َسِبيِل اللَِّه بَِأْمَواِلِهْم َوأَنـُْفِسِهْم؛ َكَما َأَمَر اللَُّه ِبِه ِفي ِكَتاِبِه. وَ 

وَضِة َواْلَمْقُسوَمِة، ِديَواٌن َجاِمٌع، َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَِّه في َوأَِبي َبْكٍر َرِضَي اللَُّه َعْنُه، ِلْْلَْمَواِل اْلَمْقبُ 
ًئا، فـََلمَّا َكاَن ِفي زََمِن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َرِضَي اللَُّه َعْنُه َكثـُرَ  ًئا َفَشيـْ  َبْل َكاَن يـَْقِسُم اْلَماَل َشيـْ

ِفي -َعْت اْلِباَلُد، وََكثـَُر النَّاُس، َفَجَعَل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم؛ وديوان الجير اْلَماُل، َواتَّسَ 
يَواُن ُهَو َأَهمُّ َدَواِويِن اْلُمْسِلِميَن. وََكاَن ِلْْلَْمَصاِر  -َهَذا الزََّمانِ  ُمْشَتِمٌل َعَلى َأْكَثرِِه؛ َوَذِلَك الدِ 

َوَما يـُْقَبُض ِمْن اأْلَْمَواِل؛ وََكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوُخَلَفاُؤُه  َدَواِويُن اْلَخَراِج َواْلَفْيءِ 
َلُه ُيَحاِسُبوَن اْلُعمَّاَل َعَلى الصََّدقَاِت، َواْلَفْيِء َوَغْيِر َذِلَك. َفَصاَرْت اأْلَْمَواُل ِفي َهَذا الزََّماِن َوَما قَـ  بـْ

َواٍع: ْجَماِع، َكَما ذََكْرنَاُه. َونـَْوٌع َيْحُرُم َأْخُذُه  َثاَلثََة أَنـْ نـَْوٌع َيْسَتِحقُّ اإِلمام قـَْبَضُه بِاْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة َواإْلِ
باإلجماع، كالجبايات الَِّتي تـُْؤَخُذ ِمْن َأْهِل اْلَقْريَِة لِبَـْيِت اْلَماِل؛ ألجل قتيل قتل بينهم، َلن كان 

كبه، َوَتْسُقُط َعْنُه اْلُعُقوبَُة ِبَذِلَك، وََكاْلُمُكوِس الَِّتي ََل َيُسوُغ َوْضُعَها له وارث، أو على حد ارت
 ات َِفاقًا. َونـَْوٌع ِفيِه اْجِتَهاٌد َوتـََنازٌُع َكَماِل َمْن لَهُ 
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الظُّْلُم ِمْن اْلُوََلِة َوالرَِّعيَِّة:  ُذو رَِحٍم، َولَْيَس ِبِذي فـَْرٍض َوََل َعَصَبٍة، َوَنْحِو َذِلَك. وََكِثيًرا َما يـََقعُ 
ُحوَن. وََكَما َقْد  هؤَلء يأخذون ما َل يحل، وهؤَلء يمنعون ما جب، َكَما َقْد يـََتظَاَلُم اْلُجْنُد َواْلَفالَّ

ُزُه. وَ  ُرُك بـَْعُض النَّاِس ِمْن اْلِجَهاِد َما َيِجُب، ويكنز الوَلة من مال الله ما ََل َيِحلُّ َكنـْ َكَذِلَك يـَتـْ
َها َما يـَُباُح َأْو َيِجُب؛ َوَقْد يـَْفَعُل َما ََل يَ  ُرُك ِمنـْ ِحلُّ. اْلُعُقوبَاُت َعَلى َأَداِء اأْلَْمَواِل؛ فَِإنَُّه َقْد يـَتـْ
ة، َأْو َشرَِكٌة، َواأْلَْصُل ِفي َذِلَك: َأنَّ ُكلَّ َمْن َعَلْيِه َماٌل، َيِجُب َأَداُؤُه، َكَرُجٍل ِعْنَدُه َوِديَعٌة، َأْو مضارب

ِلِه، َأْو َماُل يَِتيٍم، َأْو َماُل َوْقٍف، َأْو َماٌل لِبَـْيٍت المال؛ أو عنده دين وهو قَاِدٌر َعَلى  َأْو َماٌل ِلُموَكِ 
ائِِه؛ َأَدائِِه، فَِإنَُّه إَذا اْمتَـَنَع ِمْن أداء الحق الواجب: من عاين، َأْو َدْيٍن، َوَعَرَف أَنَُّه قَاِدٌر َعَلى َأدَ 
ِفي فَِإنَُّه َيْسَتِحقُّ اْلُعُقوبََة، َحتَّى يُْظِهَر اْلَماَل، َأْو َيُدلَّ َعَلى َمْوِضِعِه. فَِإَذا َعرََّف اْلَماَل، وُصير 

اْلَحْبِس، فَِإنَُّه َيْستَـْوِفي اْلَحقَّ ِمْن اْلَماِل، وَل حاجة إلى ضربه، وإن امتنع من الدَللة على ماله 
يفَ  َن ِمْن َأَدائِِه. وََكَذِلَك َلْو اْمتَـَنَع ِمْن َأَداِء النـََّفَقِة َوِمْن اإْلِ اِء، ُضِرَب َحتَّى يـَُؤدِ َي اْلَحقَّ َأْو يَُمكِ 

َها، لما روى عمرو ابن الشَّرِيِد َعْن أَبِيِه، َعْن النَِّبيِ  َصلَّى اللَُّه عل يه اْلَواِجَبِة َعَلْيِه َمَع اْلُقْدرَِة َعَليـْ
، َرَواُه َأْهُل السَُّنِن. َوقَاَل َصلَّى الله عليه « َلي  الواجد جل ِعْرَضُه َوُعُقوبـََتهُ »ه قال: وسلم أن
أخرجاه في الصحيحين، و " اللي  "، ُهَو اْلَمْطُل: َوالظَّاِلُم َيْسَتِحقُّ « مطل الفني ظلم»وسلم: 

ِه: َأنَّ ُكلَّ َمْن فـََعَل ُمَحرًَّما، َأْو تـََرَك َواِجًبا، اْسَتَحقَّ اْلُعُقوبََة َوالتـَّْعزِيَر. َوَهَذا َأْصٌل ُمتـََّفٌق َعَليْ 



اْلُعُقوبََة، فَِإْن لم تكن مقدرة بالشرع كان تعزيرًا يجتهد ِفيِه َوِليُّ اأْلَْمِر فـَيُـَعاِقُب اْلَغِنيَّ اْلُمَماِطَل 
اْلَواِجَب، َوَقْد َنصَّ َعَلى َذِلَك اْلُفَقَهاُء: ِمْن  بِاْلَحْبِس، فَِإْن َأَصرَّ ُعوِقَب بِالضَّْرِب َحتَّى يـَُؤدِ يَ 

، َوَأْحَمَد، َوَغْيرِِهمْ   َأْصَحاِب َماِلٍك، َوالشَّاِفِعيِ 
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ُهمْ - َرِضَي -َوََل َأْعَلُم ِفيِه ِخاَلفًا. َوَقْد َرَوى اْلُبَخاِريُّ ِفي َصِحيِحِه َعْن اْبِن ُعَمَر  -رضي الله َعنـْ
ُهَمااللَُّه عَ  بَـَر َعَلى الصَّْفَراِء َواْلبَـْيَضاِء  -نـْ َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّا َصاَلَح َأْهَل َخيـْ

َعْن َكْنِز َماِل ُحَييِ  ْبِن َأْخَطَب.  -َوُهَو َسْعَيُة َعمُّ ُحيي ْبِن َأْخَطَب -َوالسِ اَلِح، َسَأَل بـَْعُض اْليَـُهوِد 
 : َأْذَهبَـْتُه النـََّفَقاُت َواْلُحُروُب. فـََقاَل: " اْلَعْهُد َقرِيٌب، َواْلَماُل َأْكثـَُر ِمْن َذِلَك " َفَدَفَع النَِّبيُّ فـََقالَ 

َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َسْعَيَة إلى الزبير، فمسه ِبَعَذاٍب، فـََقاَل: َقْد رَأَْيُت ُحيَـيًّا َيُطوُف ِفي خربة 
مِ يُّ ََل َتِحلُّ ههنا، َفذَ  َهُبوا َفطَاُفوا، فـََوَجُدوا اْلِمْسَك ِفي اْلِخْربَِة، َوَهَذا الرَُّجُل َكاَن ِذمِ يًّا، َوالذِ 

على  ُعُقوبـَُتُه إَلَّ ِبَحقٍ ؛ وََكَذِلَك ُكلُّ َمْن َكَتَم َما َيِجُب إْظَهارُُه ِمْن َدََلَلٍة َواِجَبٍة َوَنْحِو َذِلَك، يعاقب
ُرُهْم ِمْن َماِل اْلُمْسِلِميَن بَِغْيِر َحقٍ ، َفِلَوِليِ  اأْلَْمِر اْلَعاِدِل ترك الواج ب. وما أخذه العمال َوَغيـْ

ُهْم؛ َكاْلَهَدايَا الَِّتي يَْأُخُذونـََها ِبَسَبِب اْلَعَمِل. قَاَل أَبُو َسِعيٍد اْلُخْدِريُّ، َرِضَي ال لَُّه َعْنُه: اْسِتْخَراُجُه ِمنـْ
َراِهيُم اْلَحْرِبيُّ َهَدايَا ا َرِضَي اللَُّه  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس -ِفي ِكَتاِب اْلَهَدايَا -ْلُعمَّاِل ُغُلوٌل. َوَرَوى إبـْ
ُهَما َوِفي الصَِّحيَحْيِن َعْن أَِبي « . َهَدايَا اأْلَُمَراِء ُغُلولٌ »َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  -َعنـْ

، َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَاَل: ُحَميْ  اْستَـْعَمَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم رَُجاًل ِمْن اأْلَْزِد، »ٍد السَّاِعِديِ 
النَِّبيُّ يـَُقاُل َلُه اْبُن اللُّْتِبيَِّة، َعَلى الصََّدَقِة، فـََلمَّا َقِدَم، قَاَل: َهَذا َلُكْم، َوَهَذا ُأْهِدَي إَليَّ. فـََقاَل 

نَا اللَُّه؛ فـَيَـُقوُل:  َهَذا لكم، َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما بَاُل الرَُّجِل َنْستَـْعِمُلُه َعَلى اْلَعَمِل ِممَّا َوَلَّ
لَِّذي وهذا أهدي إلي؟ فهال جلست ِفي بـَْيِت أَبِيِه، َأْو بـَْيِت ُأمِ ِه. فـَيَـْنُظُر أَيـُْهَدى إلَْيِه َأْم ََل؟ َواَ 

ًئا، إَلَّ َجاَء ِبِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َيْحِمُلُه َعَلى رَقـََبِتِه؛ إْن َكاَن بَعِ  يًرا لَُه رَُغاٌء، نـَْفِسي بَِيِدِه ََل يَْأُخُذ ِمْنُه َشيـْ
َعُر، ثُمَّ رََفَع َيَدْيِه َحتَّى رأينا عفرتي إبطيه؛ ثم قال  : اللهم هلَأْو بـََقَرًة َلَها ُخَواٌر، َأْو َشاًة تـَيـْ
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وََكَذِلَك ُمَحابَاُة اْلُوََلِة ِفي اْلُمَعاَمَلِة ِمْن « . بلغت؟ اللَُّهمَّ َهْل بـَلَّْغُت؟ اللَُّهمَّ َهْل بـَلَّْغُت؟ َثاَلثًا
اْلُمَبايـََعِة، والمؤاجرة والمضاربة، والمساقاة والمزارعة ونحو ذلك، هو من نوع الهدية؛ َوِلَهَذا 

ِمْن ُعمَّاِلِه َمْن َكاَن َلُه َفْضٌل َوِديٌن، ََل يـُتـََّهُم ِبِخَيانٍَة،  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -ُر ْبُن اْلَخطَّاِب َشاَطَر ُعمَ 



 ِضي َذِلَك؛َوِإنََّما َشاَطَرُهْم َلمَّا َكانُوا ُخصُّوا ِبِه أِلَْجِل اْلِوََليَِة ِمْن ُمَحابَاٍة َوَغْيرَِها، وََكاَن اأْلَْمُر يـَْقتَ 
َماُم َوالرَِّعيَُّة، َكاَن اْلَواِجُب َعَلى   ُكلِ  إْنَساٍن َأْن أِلَنَُّه َكاَن إَماَم َعْدٍل، يـَْقِسُم بِالسَّوِيَِّة. فـََلمَّا تـََغيـََّر اإْلِ

ُرَك َما َحُرَم َعَلْيِه، َوََل َيْحُرُم َعَلْيِه َما أَ  تَـَلى يـَْفَعَل ِمْن اْلَواِجِب َما يـَْقِدُر َعَلْيِه، َويـَتـْ بَاَح اللَُّه َلُه. َوَقْد يـُبـْ
ُهْم،  النَّاُس ِمْن الوَلة بمن يمتنع من الهدية َوَنْحِوَها؛ لِيَـَتَمكََّن ِبَذِلَك ِمْن اْسِتيَفاِء اْلَمظَاِلِم ِمنـْ

ُهْم ِعَوًضا عَ  ُرَك َما َأْوَجَبُه اللَُّه ِمْن َقَضاِء َحَواِئِجِهْم فـََيُكوَن َمْن َأَخَذ ِمنـْ َلى َكفِ  ظُْلٍم َوَقَضاِء َويـَتـْ
َيا َغْيرِِه، َوَأْخَسُر النَّا ِس َصْفَقًة َمْن َحاَجٍة ُمَباَحٍة َأَحبَّ إلَْيِهْم ِمْن َهَذا؛ فَِإنَّ اأْلَوََّل َقْد بَاَع آِخَرَتُه ِبُدنـْ

ُهْم ِبحَ  َيا َغْيرِِه؛ َوِإنََّما اْلَواِجُب َكفُّ الظُّْلِم َعنـْ َسِب اْلُقْدرَِة، َوَقَضاُء َحَواِئِجِهْم الَِّتي ََل بَاَع آِخَرَتُه ِبُدنـْ
ِتِه َعَلى تَِتمُّ َمْصَلَحُة النَّاِس إَلَّ ِبَها: ِمْن تـَْبِليِغ ِذي السُّْلطَاِن َحاَجاتِِهْم، َوتـَْعرِيِفِه بِأُُمورِِهْم، َوَدََللَ 

َواِع الطُُّرقِ  اللَِّطيَفِة َوَغْيِر اللَِّطيَفِة، َكَما يـَْفَعُل َذُوو اأْلَْغَراِض  َمَصاِلِحِهْم، َوَصْرِفِه َعْن َمَفاِسِدِهْم؛ بِأَنـْ
َعْن النَِّبيِ   -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -ِمْن اْلُكتَّاِب َوَنْحِوِهْم ِفي َأْغَراِضِهْم. َفِفي َحِديِث ِهْنَد ْبِن أَِبي َهاَلَة 

َلَغ َذا : »َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه َكاَن يـَُقولُ  أَْبِلُغوِني َحاَجَة َمْن ََل َيْسَتِطيُع إْباَلَغَها؛ فَِإنَُّه َمْن أَبـْ
 ُسْلطَاٍن َحاَجَة َمْن ََل َيْسَتِطيُع إْباَلَغَها: ثـَبََّت اللَُّه َقَدَمْيِه َعَلى الصِ َراِط يوم تزل

(4/37) 

 

َماُم َأْحَمُد، َوأَبُو« . اأْلَْقَدامُ   -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -َداُود ِفي ُسَنِنِه، َعْن أَِبي ُأَماَمَة اْلَباِهِليِ   َوَقْد َرَوى اإْلِ
َها َهِديًَّة »قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم:  َمْن َشَفَع أِلَِخيِه َشَفاَعًة، فََأْهَدى َلُه َعَليـْ

َراِهيُم اْلَحْرِبيُّ َعْن عبد الله بن مسعود « . أَبـَْواِب الر ِبَا فـََقِبَلَها، فـََقْد أََتى باباً غيماً ِمنْ  -َوَرَوى إبـْ
قال: السحت أن يطلب الحاجة للرجل، فتقضى له، فيهدي إليه هدية،  -رضي الله عنه

ا، فََأْهَدى لَُه َصاِحبُـَها فـَيَـْقبَـَلَها. َوُرِوَي أَْيًضا َعْن َمْسُروٍق: أَنَُّه َكلََّم اْبَن زِيَاٍد ِفي َمْظِلَمٍة فـََردَّهَ 
ًفا، فـََردَُّه َعَلْيِه، َوقَاَل: َسِمْعُت اْبَن َمْسُعوٍد يـَُقوُل: َمْن َردَّ َعْن ُمْسِلٍم َمْظِلَمًة، فـََرزََأُه َعلَ  َها َوَصيـْ يـْ

السُّْحَت إَلَّ الرِ ْشَوَة ِفي  َقِلياًل َأْو َكِثيًرا، فـَُهَو ُسْحٌت: فـَُقْلُت: يَا أَبَا َعْبِد الرَّْحَمِن! َما ُكنَّا نـََرى
 بِِه ُهَو اْلُحْكِم، قَاَل: َذاَك ُكْفٌر. فََأمَّا إَذا َكاَن َوِليُّ اأْلَْمِر َيْسَتْخرُِج ِمْن اْلُعمَّاِل َما يُرِيُد َأْن َيْخَتصَّ 

ُهَما ظَاِلٌم، َكلِ  ُهَما، إْذ ُكلٌّ ِمنـْ َبِغي إَعانَُة َواِحٍد ِمنـْ ، وََكالطَّائَِفتَـْيِن َوَذُووه، َفاَل يـَنـْ صٍ  َسَرَق ِمْن ِلصٍ 
اُوَن نـَْوَعاِن: اْلُمْقَتِتَلتَـْيِن َعَلى َعَصِبيٍَّة َورِئَاَسٍة؛ َوََل َيِحلُّ لِلرَُّجِل َأْن َيُكوَن َعْونًا َعَلى ظُْلٍم؛ فَِإنَّ التـَّعَ 

ِإقَاَمِة اْلُحُدوِد، َواْسِتيَفاِء اْلُحُقوِق، َوِإْعطَاِء اأْلَوَُّل: تـََعاُوٌن َعَلى اْلِبرِ  َوالتـَّْقَوى: ِمْن اْلِجَهاِد وَ 
 الظََّلَمِة اْلُمْسَتَحقِ يَن؛ فـََهَذا ِممَّا َأَمَر اللَُّه ِبِه َوَرُسولُُه. َوَمْن َأْمَسَك َعْنُه َخْشَيَة َأْن َيُكوَن ِمْن َأْعَوانِ 

ِكَفايَِة ُمتَـَوهِ ًما أَنَُّه ُمتَـَور ٌِع. َوَما َأْكثـََر َما َيْشَتِبُه اْلُجْبُن فـََقْد تـََرَك فـَْرًضا َعَلى اأْلَْعَياِن، َأْو َعَلى الْ 



عَ  ُهَما َكفٌّ َوِإْمَساٌك. َوالثَّاِني: تـََعاُوٌن َعَلى اإِلثم َواْلُعْدَواِن، َكاإْلِ انَِة َعَلى َواْلَفَشُل بِاْلَورَِع؛ إْذ ُكلٌّ ِمنـْ
 ْعُصوٍم، َأْو َضْرِب َمْن ََل َيْسَتِحقُّ الضَّْرَب، َوَنْحِو َذِلَك؛ فـََهَذا الذيَدٍم َمْعُصوٍم، َأْو َأْخِذ َماِل مَ 
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َأْصَحاِبَها،  َحرََّمُه اللَُّه َوَرُسولُُه. نـََعْم إَذا َكاَنْت اأْلَْمَواُل َقْد ُأِخَذْت ِبَغْيِر َحقٍ ، َوَقْد تـََعذََّر رَدَُّها إَلى 
َعانَُة َعَلى َصْرِف َهِذِه اأْلَْمَواِل ِفي َمَصاِلِح اْلُمْسِلِميَن َكَسَداِد َكَكِثيٍر ِمْن اأْلَْموَ  اِل السُّْلطَانِيَِّة؛ فَاإْلِ

َعانَِة َعَلى اْلِبرِ  َوالتـَّْقَوى؛ إْذ اْلَواِجُب َعَلى ا لسُّْلطَاِن الثُـُّغوِر، َونـََفَقِة اْلُمَقاتَِلِة، َوَنْحِو َذِلَك: ِمْن اإْلِ
 -َأْن َيْصرِفـََها-إَذا َلْم يُْمِكْن معرفة أصحابها وردها َعَلْيِهْم، َوََل َعَلى َورَثَِتِهْم -اأْلَْمَواِل  ِفي َهِذهِ 

إَلى َمَصاِلِح اْلُمْسِلِميَن. َهَذا ُهَو قـَْوُل ُجْمُهوِر اْلُعَلَماِء، َكَماِلٍك،  -َمَع التـَّْوبَِة إْن َكاَن ُهَو الظَّاِلمَ 
ُقوٌل َعْن َغْيِر َواِحٍد ِمْن الصََّحابَِة، َوَعَلى َذِلَك َدلَّْت اأْلَِدلَُّة َوأَِبي َحِنيَفةَ  ، َوَأْحَمَد، َوُهَو َمنـْ

الشَّْرِعيَُّة، َكَما ُهَو َمْنُصوٌص ِفي َمْوِضٍع آَخَر. وإن كان غيره قد أخذها، فـََعَلْيِه ُهَو َأْن يـَْفَعَل ِبَها 
َفاِقَها ِفي َمَصاِلِح َأْصَحاِبَها َذِلَك، وََكَذِلَك َلْو اْمتَـَنَع  َعانَُة َعَلى إنـْ السُّْلطَاُن ِمْن َردِ َها: َكاَنْت اإْلِ

ى قـَْولِِه َأْوَلى ِمْن تـَرِْكَها بَِيِد َمْن ُيَضيِ ُعَها َعَلى َأْصَحاِبَها، َوَعَلى اْلُمْسِلِميَن. فَِإنَّ َمَداَر الشَّرِيَعِة َعلَ 
( المفسر ِلَقْوِلِه: 41[ )سورة التغابن: من اآلية 41َه َما اْسَتَطْعُتْم{ ]التغابن: تـََعاَلى:! }فَاتَـُّقوا اللَّ 

( ؛ َوَعَلى قـَْوِل 412[ )سورة آل عمران: من اآلية 412}اتَـُّقوا اللََّه َحقَّ تـَُقاتِِه{ ]آل عمران: 
َأْخَرَجاُه ِفي الصَِّحيَحْيِن. « فَْأُتوا ِمْنُه َما اْسَتَطْعُتمْ  إَذا َأَمْرُتُكْم بَِأْمرٍ »النَِّبيِ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: 

َوَعَلى َأنَّ اْلَواِجَب َتْحِصيُل المصالح وتكميلها؛ وتعطيل اْلَمَفاِسِد َوتـَْقِليِلَها، فَِإَذا تـََعاَرَضْت َكاَن 
ْعَظِم اْلَمْفَسَدتـَْيِن َمَع احتمال أدناهما: ُهَو َتْحِصيُل َأْعَظِم اْلَمْصَلَحتَـْيِن بِتَـْفوِيِت َأْدنَاُهَما َوَدْفُع أَ 

 اْلَمْشُروَع. َواْلُمِعيُن َعَلى اإِلثم َواْلُعْدَواِن َمْن َأَعاَن الظَّاِلَم َعَلى ظُْلِمِه، َأمَّا َمْن َأَعانَ 
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َو وَِكيُل اْلَمْظُلوِم؛ ََل وَِكيُل الظَّاِلِم؛ اْلَمْظُلوَم َعَلى َتْخِفيِف الظُّْلِم َعْنُه، َأْو َعَلى أداء اْلَمْظِلَمِة: فـَهُ 
َيِتيِم ِبَمْنزَِلِة الَِّذي يـُْقِرُضُه، َأْو الَِّذي يـَتَـوَكَُّل ِفي َحْمِل اْلَماِل َلُه إَلى الظَّاِلِم. ِمثَاُل َذِلَك َوِليُّ الْ 

ِلَك ِبَماٍل َأَقلَّ ِمْنُه إلَْيِه، َأْو إَلى َغْيرِِه بـَْعَد َواْلَوْقِف، إَذا َطَلَب ظَاِلٌم ِمْنُه َماًَل فَاْجتَـَهَد ِفي َدْفِع ذَ 
 ِمْن اَِلْجِتَهاِد التَّامِ  ِفي الدَّْفِع؛ فـَُهَو ُمْحِسٌن، َوَما َعَلى اْلُمْحِسِنيَن ِمْن َسِبيٍل. وََكَذِلَك وَِكيُل اْلَماِلكِ 

َقْبِض، َوَدَفَع َما َيْطُلُب منهم؛ َل يتوكل المنادين والكتاب وغيرهم، الذي يتوكل َلُهْم ِفي اْلَعْقِد َوالْ 
للظالمين في األخذ. وكذلك َلْو ُوِضَعْت َمْظِلَمٌة َعَلى َأْهِل قـَْريٍَة َأْو َدْرٍب َأْو ُسوٍق َأْو َمِديَنٍة 



نَـُهْم عَ  ُهْم ِبَغايَِة اإِلمكان َوَقسََّطَها بـَيـْ َلى َقْدِر طَاقَِتِهْم، ِمْن فـَتَـَوسََّط رَُجٌل منهم ُمْحِسٌن ِفي الدَّْفِع َعنـْ
ْعطَاِء: َكاَن ُمْحِسًنا؛  ُهْم، َواإْلِ َغْيِر ُمَحابَاٍة لنفسه وَل لغيره، وَل ارتشاء، بل تـَوَكََّل َلُهْم ِفي الدَّْفِع َعنـْ

ُمْخِفًرا ِلَمْن يُرِيُد،  َلِكنَّ اْلَغاِلَب َأنَّ َمْن َيْدُخُل ِفي َذِلَك َيُكوُن وَِكيَل الظَّاِلِميَن ُمَحابًِيا ُمْرَتِشًيا
َوآِخًذا ِممَّْن يُرِيُد. َوَهَذا ِمْن َأْكَبِر الظََّلَمِة، الَِّذيَن ُيْحَشُروَن ِفي تـََوابِيَت ِمْن نار، هم وأعوانهم 

 وأشباههم، ثم يقذفون في النار.
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 [مصارف الفيء]
َهمِ  فَاأْلََهمِ  ِمْن َمَصاِلِح اْلُمْسِلِميَن فصل وأما المصارف: فالواجب أن يبدأ ِفي اْلِقْسَمِة بِاأْلَ 

ُهْم اْلُمَقاتَِلُة: الَِّذيَن ُهْم َأْهُل ا َفَعًة َعامًَّة. َفِمنـْ لنُّْصَرِة العامة: َكَعطَاِء َمْن ُيَحصِ ُل ِلْلُمْسِلِميَن ِبِه َمنـْ
ُل إَلَّ ِبِهْم؛ َحتَّى اْختَـَلَف اْلُفَقَهاُء ِفي َماِل اْلَفْيِء: َواْلِجَهاِد، َوُهْم َأَحقُّ النَّاِس بِاْلَفْيِء، فَِإنَُّه ََل َيْحصُ 

يِع َهْل ُهَو ُمْخَتصٌّ ِبِهْم، َأْو ُمْشتَـَرٌك ِفي َجِميِع اْلَمَصاِلِح؟ َوَأمَّا َسائُِر اأْلَْمَواِل السُّْلطَانِيَِّة َفِلَجمِ 
قَاِت َواْلَمْغَنِم. َوِمْن اْلُمْسَتِحقِ يَن َذُوو اْلِوََليَاِت اْلَمَصاِلِح ِوفَاقًا، إَلَّ َما َخصَّ بِِه نوع، َكالصَّدَ 

َذِلَك؛  َعَلْيِهْم: َكاْلُوََلِة، َواْلُقَضاِة، َواْلُعَلَماِء، َوالسَُّعاِة َعَلى اْلَماِل: َجْمًعا، َوِحْفظًا، َوِقْسَمًة، َوَنْحوَ 
فه ِفي اأْلَْثَماِن َواأْلُُجوِر، ِلَما يـَُعمُّ نـَْفُعُه: ِمْن َحتَّى أَئِمَِّة الصَّاَلِة والمؤذنين ونحو ذلك. وكذا صر 

ِر َسَداِد الثُـُّغوِر بِاْلُكَراِع، َوالسِ اَلِح، َوِعَمارَُة َما ُيْحَتاُج إَلى ِعَمارَتِِه ِمْن ُطُرقَاِت النَّاِس: َكاْلُجُسو 
ُمْسَتِحقِ يَن: َذُوو اْلَحاَجاِت؛ فَِإنَّ اْلُفَقَهاَء َقْد اْختَـَلُفوا َواْلَقَناِطِر، َوُطُرقَاِت اْلِمَياِه َكاأْلَنـَْهاِر. َوِمْن الْ 

 َهْل يـَُقدَُّموَن ِفي َغْيِر الصََّدقَاِت، ِمْن اْلَفْيِء َوَنْحِوِه َعَلى َغْيرِِهْم؛ َعَلى قـَْولَْيِن ِفي َمْذَهِب َأْحَمدَ 
ُهمْ  ُهْم َمْن قَاَل: يـَُقدَُّموَن، َوِمنـْ َمْن قَاَل: اْلَماُل ُاْسُتِحقَّ باإِلسالم، فـََيْشَترُِكوَن ِفيِه، َكَما  َوَغْيرِِه، ِمنـْ

ُم َيْشَتِرُك اْلَورَثَُة ِفي اْلِميَراِث. َوالصَِّحيُح أَنَـُّهْم يـَُقدَُّموَن؛ فَِإنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ  َم َكاَن يـَُقدِ 
: -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -ِفي َماِل بَِني النَِّضيِر، َوقَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب  َذِوي اْلَحاَجاِت، َكَما َقدََّمُهمْ 

 لَْيَس َأَحٌد َأَحقَّ ِبَهَذا اْلَماِل ِمْن َأَحٍد؛ إنما
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َرِضَي اللَُّه -َفَجَعَلُهْم ُعَمُر ُهَو الرَُّجُل َوَساِبَقُتُه، َوالرَُّجُل َوِغَناُؤُه، َوالرَُّجُل َوَباَلُؤُه، َوالرَُّجُل َوَحاَجُتُه 
َأْربـََعَة َأْقَساٍم: اأْلَوَُّل: َذُوو السََّواِبِق الَِّذيَن ِبَساِبَقِتِهْم َحَصَل اْلَماُل. الثَّاِني: َمْن يـُْغِني َعْن  -َعْنهُ 

يِن  اْلُمْسِلِميَن في جلب المنافع لهم، كوَلة األمور والعلماء الذين يجتلبون َلُهْم َمَناِفعَ  الدِ 



َيا. الثَّاِلُث: َمْن يـُْبِلي بالء حسناً في دفع الضرر عنهم، كالجاهدين ِفي َسِبيِل اللَِّه ِمْن  نـْ َوالدُّ
اأْلَْجَناِد َواْلُعُيوِن ِمْن القصاد والناسحين َوَنْحِوِهْم. الرَّاِبُع: َذُوو اْلَحاَجاِت. َوِإَذا َحَصَل ِمْن َهُؤََلِء 

َأْغَنى اللَُّه ِبِه؛ َوِإَلَّ ُأْعِطَي َما َيْكِفيِه، َأْو َقْدَر َعَمِلِه. َوِإَذا َعَرْفَت َأنَّ اْلَعطَاَء َيُكوُن  ُمتَـبَـر ٌِع، فـََقدْ 
َفَعِة الرَُّجِل، َوِبَحَسِب َحاَجِتِه ِفي َماِل اْلَمَصاِلِح َوِفي الصََّدقَاِت أيضا، فما زاد على  ِبَحَسِب َمنـْ

إَلَّ َكَما َيْسَتِحقُُّه نَُظَراُؤُه: ِمْثَل َأْن َيُكوَن َشرِيًكا ِفي َغِنيَمٍة، َأْو ِميَراٍث.  ذلك َل يستحقه الرَُّجُل،
نَـُهَما، َأْو َموَ  َماِم َأْن يـُْعِطَي َأَحًدا َما ََل َيْسَتِحقَُّه ِلَهَوى نـَْفِسِه: ِمْن قـََرابٍَة بـَيـْ دٍَّة، َوَنْحِو َوََل َيُجوُز ِلْْلِ

َفَعٍة ُمَحرََّمٍة ِمْنُه، َكَعِطيَِّة اْلُمَخنَِّثيَن ِمْن الصبيان المردان: َذِلَك؛ َفْضاًل  َعْن َأْن يـُْعِطَيُه أِلَْجِل َمنـْ
األحرار والمماليك ونحوهم، والبغايا والمغني، َواْلَمَساِخِر، َوَنْحِو َذِلَك، َأْو إْعطَاِء اْلَعرَّاِفيَن ِمْن 

ْعطَاُء لَِتْألِيِف ِمْن َيْحَتاُج إَلى تَْألِيِف  -َبْل َيِجبُ -ْحِوِهْم. َلِكْن َيُجوُز اْلُكهَّاِن َواْلُمَنجِ ِميَن َونَ  اإْلِ
ْلِبِه، َوِإْن َكاَن ُهَو ََل َيِحلُّ َلُه َأْخُذ َذِلَك، َكَما أَبَاَح اللَُّه تـََعاَلى ِفي اْلُقْرآِن العطاء للمؤلفة  قـَ
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نَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـُْعِطي اْلُمَؤلََّفُة قـُُلوبـُُهْم ِمْن اْلَفْيِء قلوبهم من الصدقات، وكما َكاَن ال
ي اأْلَقْـرََع َوَنْحِوِه، َوُهْم السَّاَدُة اْلُمطَاُعوَن ِفي َعَشائِرِِهْم، َكَما َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـُْعطِ 

َهاَن، ْبَن َحاِبٍس َسيِ َد بَ  َنَة ْبَن ِحْصٍن َسيِ َد بَِني فـََزارََة، َوزَْيَد اْلَخْيِر الطَّاِئيَّ َسيِ َد بَِني نـَبـْ ِني َتِميٍم، َوُعيَـيـْ
، ِن أَُميَّةَ َوَعْلَقَمَة ْبَن ُعاَلثََة اْلَعاِمِريَّ َسيِ َد بَِني ِكاَلٍب، َوِمْثَل َساَداِت قـَُرْيٍش ِمْن الطَُّلَقاِء: َكَصْفَواَن بْ 

َوِعْكرَِمَة ْبِن أَِبي َجْهٍل، َوأَِبي سفيان بن حرب، وسهيل بن عمرو، َواْلَحاِرِث ْبِن ِهَشاٍم، َوَعَدٍد  
بـََعَث َعِليٌّ َوُهَو بِاْلَيَمِن »قَاَل:  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -َكِثيٍر. َفِفي الصَِّحيَحْيِن َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  

َبٍة ِفي تـُرْ  بَِتَها إَلى َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقسََّمَها َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه وسلم ِبُذَهيـْ
، وعييِنة ْبِن ِحْصٍن الفزاري، َوَعْلَقَمَة ْبَن ُعاَلثََة اْلَعاِمِريَّ،  بين أربعة: اأْلَقْـرَِع ْبِن َحاِبٍس اْلَحْنَظِليِ 

َهاَن. قَاَل: فـََغِضَبْت قـَُرْيٌش َواأْلَْنَصاُر، فـََقاُلوا: َسيِ َد بَنِ  ي ِكاَلٍب، وزيد الخير الطائي، سيد بَِني نـَبـْ
يعطي صناديد نجد ويدعنا: فقال رسول، َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: " إنِ ي إنََّما فـََعْلُت ذلك لتأليفهم 

ُف اْلَوْجنَـتَـْيِن، َغائُِر العينين، ناتئ الجبين، َمْحُلوُق الرَّْأِس، فـََقاَل: ". َفَجاَء رَُجٌل َكثُّ اللِ ْحَيِة، ُمْشرِ 
اتَِّق اللََّه يَا ُمَحمَُّد. فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: " فمن يتق الله إن عصيته؟ أيأمنني 

مَّ َأْدبـََر الرَُّجُل، فَاْسَتْأَذَن رَُجٌل ِمْن اْلَقْوِم ِفي قـَْتِلِه، على َأْهُل اأْلَْرِض َوََل تَْأَمُنوِني؟ ! " قَاَل: ثُ 
َذا قـَْوًما َويـََرْوَن أَنَُّه َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد، فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: " إنَّ ِمْن ِضْئِضِئ هَ 

ْساَلِم َوَيْدُعوَن َأْهَل اأْلَْوثَاِن يَْمُرُقوَن ِمْن يـَْقَرُءوَن اْلُقْرآَن ََل ُيَجاِوُز َحَناجِ  َرُهْم يـَْقتُـُلوَن َأْهَل اإْلِ
ْساَلِم َكَما يَْمُرُق السَّْهُم ِمْن الرَِّميَِّة، لَِئْن َأْدرَْكتُـُهْم أَلَقْـتُـَلنـَُّهْم قـَْتَل َعادٍ  -َوَعْن رافع بن خديج « . اإْلِ



َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَبَا ُسْفَياَن ْبَن َحْرٍب، َوَصْفَواَن َأْعَطى »قَاَل:  -رضي الله َعْنهُ 
َنَة ْبَن ِحْصٍن، َواأْلَقْـرََع ْبنَ   ْبَن ُأَميََّة، َوُعيَـيـْ
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ُهْم ِمائًَة ِمْن اإِلبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك، فقال عباس بْ  ُن َحاِبٍس، ُكلَّ إْنَساٍن ِمنـْ
 ِمْرَداٍس:

َنَة َواأْلَقْـرَعِ   أََتْجَعُل نـَْهِبي َونـَْهَب اْلَعِبيِد ... بـَْيَن ُعيَـيـْ
 َوَما َكاَن ِحْصٌن َوََل َحاِبٌس ... يفوقان مرداس ِفي اْلَمْجَمعِ 
ُهَما ... َوَمْن ُيْخَفْض اْليَـْوَم ََل يـُْرَفعُ   َوَما ُكْنُت ُدوَن اْمِرٍئ ِمنـْ

رواه مسلم و " العبيد " اْسُم فـََرٍس َلُه. « ُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِماَئًة.قَاَل: فَأََتمَّ له رَ 
َواْلُمَؤلََّفُة قـُُلوبـُُهْم نـَْوَعاِن: َكاِفٌر ومسلم؛ فالكافر: إما أن يرجى بعطيته منفعة: كإسالمه؛ أر َدْفُع 

َفَعُة أَْيًضا، َكُحْسِن إْساَلِمِه. َمَضرَّتِِه، إَذا َلْم يـَْنَدِفْع إَلَّ ِبَذلِ  َك. َواْلُمْسِلُم اْلُمطَاُع يـُْرَجى ِبَعِطيَِّتِه اْلَمنـْ
، َأْو َكفِ  َضَررِِه  َأْو إْساَلِم َنِظيرِِه، َأْو ِجَبايَِة اْلَماِل ممن َل يعطيه إَل لخوف، أو النكايَة ِفي اْلَعُدوِ 

إَلَّ ِبَذِلَك. َوَهَذا النـَّْوُع ِمْن اْلَعطَاِء، َوِإْن َكاَن ظَاِهُرُه إْعطَاَء الرَُّؤَساِء َعْن اْلُمْسِلِميَن، إَذا َلْم يـَْنَكفَّ 
يِن َوتـَْرَك الضَُّعَفاِء، َكَما يـَْفَعُل اْلُمُلوُك؛ فَاأْلَْعَماُل بِالنِ يَّاِت؛ فَِإَذا َكاَن اْلَقْصُد ِبَذِلَك َمْصَلَحَة ا لدِ 

النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وإن كان المقصود العلو في  َوَأْهِلِه، كان من جنى عطاء
يِن اْلَفاِسِد َكِذي اْلُخَوْيِصَرِة  األرض والفساد، َكاَن ِمْن ِجْنِس َعطَاِء ِفْرَعْوَن؛ َوِإنََّما يـُْنِكُرُه َذُوو الدِ 

ى قال فيه ما قال، وكذلك ِحْزبُُه اْلَخَوارُِج أَْنَكُروا الَِّذي أَْنَكَرُه َعَلى النَِّبيِ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َحتَّ 
َما َقَصَد بِِه اْلَمْصَلَحَة ِمْن التَّْحِكيِم، َوَمْحِو اْسِمِه، َوَما  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -َعَلى َأِميِر اْلُمْؤِمِنيَن َعِليٍ  

َيانِِهْم. وَ  َهُؤََلِء َأَمَر النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِبِقَتاِلِهْم، أِلَنَّ تـَرََكُه ِمْن َسْبِي ِنَساِء اْلُمْسِلِميَن َوِصبـْ
َيا َوََل   َمَعُهْم ِديًنا فَاِسًدا ََل َيْصُلُح بِِه ُدنـْ
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تـَْرٌك؛ فـََيْشَتِبُه تـَْرُك اْلَفَساِد؛  آِخَرٌة، وََكِثيًرا َما َيْشَتِبُه اْلَورَُع اْلَفاِسُد بِاْلُجْبِن َواْلُبْخِل: فَِإنَّ ِكَلْيِهَما ِفيهِ 
ًنا َوُبْخاًل، َوَقْد قَاَل النَّبِ  يُّ َصلَّى اللَُّه ِلَخْشَيِة اللَِّه تـََعاَلى بِتَـْرِك َما يـُْؤَمُر ِبِه ِمْن اْلِجَهاِد َوالنـََّفَقِة: ُجبـْ

قَاَل التِ ْرِمِذيُّ: َحِديٌث َصِحيٌح. وََكَذِلَك « . اِلعٌ َشرُّ َما ِفي اْلَمْرِء ُشحٌّ َهاِلٌع َوُجْبٌن خَ »َعَلْيِه َوَسلََّم: 
: وَ  ٌر َوِإرَاَدٌة لِْلُعُلوِ  ْنَساُن اْلَعَمَل ظَنًّا َأْو إْظَهارًا أَنَُّه َورٌَع؛ َوِإنََّما ُهَو ِكبـْ ُرُك اإْلِ قـَْوُل النَِّبيِ  َصلَّى َقْد يـَتـْ



َكِلَمٌة َجاِمَعٌة َكاِمَلٌة، فَِإنَّ النِ يََّة ِلْلَعَمِل، َكالرُّوِح ِلْلَجَسِد، « ُل بِالنِ يَّاتِ إنََّما اأْلَْعَما»اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: 
َهَتُه َعَلى اأْلَْرضِ  ، َوِإَلَّ َفُكلُّ َواِحٍد ِمْن السَّاِجِد لِلَِّه، َوالسَّاِجِد لِلشَّْمِس َواْلَقَمِر، َقْد َوَضَع َجبـْ

َعُد اْلَخْلِق َعْن اللَِّه. َوَقْد قَاَل َفُصورَتـُُهَما َواِحَدٌة؛ ثُ  مَّ َهَذا َأقْـَرُب اْلَخْلِق إَلى اللَِّه تـََعاَلى، َوَهَذا أَبـْ
( . 48[ )سورة البلد: من اآلية 48اللَُّه تـََعاَلى: }َوتـََواَصْوا بِالصَّْبِر َوتـََواَصْوا بِاْلَمْرَحَمِة{ ]البلد: 

يَما ُر. َفاَل تتم رَِعايَُة اْلَخْلِق َوِسَياَستُـُهْم إَلَّ بِاْلُجوِد، الَِّذي َوِفي اأْلَثَِر: َأْفَضُل اإْلِ ِن: السََّماَحُة َوالصَّبـْ
ُهَو اْلَعطَاُء؛ َوالنَّْجَدِة، الَِّتي ِهَي الشََّجاَعُة؛ َبْل ََل يصلح الدين والدنيا إَل بذلك. ولهذا كان َمْن 

نـََقَلُه إَلى َغْيرِِه؛ َكَما قَاَل اللَُّه تـََعاَلى: }يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ََل يـَُقوُم ِبِهَما َسَلَبُه اأْلَْمُر، وَ 
َيا ِمَن اآْلِخَرِة  نـْ ْلُتْم ِإَلى اأْلَْرِض َأَرِضيُتْم بِاْلَحَياِة الدُّ َفَما َمَتاُع ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا ِفي َسِبيِل اللَِّه اثَّاقـَ

َيا ِفي اآْلِخَرِة ِإَلَّ قَِليٌل اْلَحَياِة الدُّ  رَُكْم َوََل  -نـْ ْبُكْم َعَذابًا أَلِيًما َوَيْستَـْبِدْل قـَْوًما َغيـْ ِإَلَّ تـَْنِفُروا يـَُعذِ 
ًئا َواللَُّه َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديٌر{ ]التوبة:  ( 35، 37[ )سورة التوبة: اآليتان 35 - 37َتُضرُّوُه َشيـْ

ُتْم َهُؤََلِء ُتْدَعْوَن لِتُـْنِفُقوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َفِمْنُكْم َمْن يـَْبَخُل َوَمْن يـَْبَخْل فَِإنََّما . َوقَاَل تـََعاَلى: } َهاأَنـْ
رَُكْم ثُمَّ  ُتُم اْلُفَقَراُء َوِإْن تـَتَـَولَّْوا َيْستَـْبِدْل قـَْوًما َغيـْ ا ََل َيُكونُو  يـَْبَخُل َعْن نـَْفِسِه َواللَُّه اْلَغِنيُّ َوأَنـْ

 ( . وقد37[ )سورة محمد: اآلية 37َأْمثَاَلُكْم{ ]محمد: 
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َفَق ِمْن قـَْبِل اْلَفْتِح َوقَاَتَل ُأولَِئَك َأْعَظُم َدرََجًة ِمنَ   الَِّذيَن قَاَل اللَُّه تـََعاَلى: }ََل َيْسَتِوي ِمْنُكْم َمْن أَنـْ
َفُقوا ِمْن بـَْعُد َوقَاتـَُلوا وَُكالًّ َوَعَد اللَّ  ( 41[ )سورة الحديد: من اآلية 41ُه اْلُحْسَنى{ ]الحديد: أَنـْ

نـَْفاِق الَِّذي ُهَو السََّخاُء، َواْلِقَتاِل الَِّذي ُهَو الشََّجاَعُة؛ وََكَذِلَك قَاَل اللَّهُ   تـََعاَلى . فـََعلََّق اأْلَْمَر بِاإْلِ
[ )سورة التوبة: من 14ِفي َسِبيِل اللَِّه{ ]التوبة:  ِفي َغْيِر َمْوِضٍع: }َوَجاِهُدوا بَِأْمَواِلُكْم َوأَنـُْفِسُكمْ 

 ( . َوبـَيََّن َأنَّ اْلُبْخَل ِمْن اْلَكَبائِِر، ِفي قـَْوله تـََعاَلى: }َوََل َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن ِبَما آتَاُهمُ 14اآلية 
ًرا َلُهْم َبْل ُهَو َشرٌّ َلُهْم َسيُ  َطوَُّقوَن َما َبِخُلوا ِبِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة{ ]آل عمران: اللَُّه ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخيـْ

( . َوِفي قـَْولِِه: }َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َوََل 471[ )سورة آل عمران: من اآلية 471
ْرُهْم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم{ ]التوبة:  ( . 31لتوبة: من اآْليََة [ )سورة ا31يـُْنِفُقونـََها ِفي َسِبيِل اللَِّه فـََبشِ 

َتَحيِ ًزا ِإَلى ِفَئٍة وََكَذِلَك اْلُجْبُن ِفي ِمْثِل قـَْوله تـََعاَلى: }َوَمْن يـَُولِ ِهْم يـَْوَمِئٍذ ُدبـَُرُه ِإَلَّ ُمَتَحر ِفًا ِلِقَتاٍل َأْو مُ 
[ )سورة األنفال: اآلية 41نفال: فـََقْد بَاَء ِبَغَضٍب ِمَن اللَِّه َوَمْأَواُه َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصيُر{ ]األ

{ ( . َوِفي قـَْوله تـََعاَلى: }َوَيْحِلُفوَن بِاللَِّه ِإنَـُّهْم َلِمْنُكْم َوَما ُهْم ِمْنُكْم َوَلِكنـَُّهْم قـَْوٌم يـَْفَرُقونَ 41
ا اتَـَّفَق َعَلْيِه ( . َوُهَو َكِثيٌر ِفي اْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة، َوُهَو ِممَّ 51[ )سورة التوبة: اآلية 51]التوبة: 

ََل فَاِرَس  َأْهُل اأْلَْرِض، َحتَّى إنَـُّهْم يـَُقوُلوَن ِفي اأْلَْمثَاِل اْلَعامِ يَِّة: " ََل َطْعَنَة َوََل َجْفَنَة " َويـَُقوُلوَن: "



َب َعَلْيِهْم ُحبُّ اْلُعُلوِ  ِفي اْلَخْيِل، َوََل َوْجَه اْلَعَرِب ". َوَلِكْن افْـتَـَرَق النَّاُس ُهَنا َثاَلَث ِفَرٍق: َفرِيٌق َغلَ 
َوَقْد ََل  اأْلَْرِض َواْلَفَساِد، فـََلْم يـَْنُظُروا ِفي َعاِقَبِة اْلَمَعاِد، َورََأْوا َأنَّ السُّْلطَاَن ََل يـَُقوُم إَلَّ ِبَعطَاٍء،

ن َوهَّابِيَن، َوَهُؤََلِء يـَُقوُلوَن: ََل يـََتأَتَّى اْلَعطَاُء إَلَّ بِاْسِتْخَراِج َأْمَواٍل ِمْن َغْيِر حلها؛ فصاروا فهابي
يُْمِكُن َأْن يـَتَـَولَّى على الناس إَل من يأكل وطعم، فإنه إذا تولى العفيف الَِّذي ََل يَْأُكُل َوََل َيْطَعُم 

 َسِخَط َعَلْيِه الرؤساء
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َياُهْم، َوَأْهَمُلوا اآْلِجَل ِمْن َوَعَزُلوُه؛ إْن َلْم َيُضرُّوُه ِفي نـَْفِسِه َوَماِلِه. َوَهُؤََلِء نَ  َظُروا ِفي، َعاِجِل ُدنـْ
نـَْيا َواآْلِخَرِة، إْن َلْم َيْحُصْل َلُهْم َما ُيصْ  َياُهْم َوآِخَرتِِهْم، فـََعاِقبَـتُـُهْم َعاِقَبٌة َرِديَئٌة ِفي الدُّ ِلُح ُدنـْ

ٌف ِمْن اللَِّه تـََعاَلى، َوِديٌن يَْمنَـُعُهْم َعمَّا يـَْعَتِقُدونَُه َعاِقبَـتَـُهْم ِمْن تـَْوبٍَة َوَنْحِوَها. َوَفرِيٌق ِعْنَدُهْم َخوْ 
 قَِبيًحا ِمْن ظُْلِم اْلَخْلِق، َوِفْعِل اْلَمَحارِِم، فـََهَذا َحَسٌن َواِجٌب؛ َوَلِكْن َقْد يـَْعَتِقُدوَن َمَع َذِلَك: َأنَّ 

َياَسَة ََل تَِتمُّ إَلَّ ِبَما يفعله أولئك من الحرام، َها ُمْطَلًقا، َورُبََّما َكاَن ِفي نـُُفوِسِهْم  السِ  فيمتنعون َعنـْ
يِن، فـَيَـَقُعوَن َأْحَيانًا ِفي تـَْرِك َواِجٍب،  ُجْبٌن َأْو ُبْخٌل، َأْو ِضيُق ُخُلٍق يـَْنَضمُّ إَلى َما َمَعُهْم ِمْن الدِ 

يـََقُعوَن ِفي النـَّْهِي َعْن َواِجٍب، َيُكوُن النـَّْهُي َعْنُه َيُكوُن تـَرُْكُه َأَضرَّ َعَلْيِهْم ِمْن بـَْعِض اْلُمَحرََّماِت، َأْو 
ََل يَِتمُّ إَلَّ ِمْن الصَّدِ  َعْن َسِبيِل اللَِّه، َوَقْد َيُكونُوَن ُمَتَأوِ لِيَن. َورُبََّما اْعتَـَقُدوا َأنَّ إْنَكاَر َذِلَك َواِجٌب وَ 

يُن بِاْلِقَتاِل، فـَيُـَقاتُِلوَن اْلُمْسِلِميَن َكَما  َيا َوََل الدِ  نـْ فـََعَلْت اْلَخَوارُِج، َوَهُؤََلِء ََل َتْصُلُح ِبِهْم الدُّ
ُهْم  َيا، َوَقْد يـُْعَفى َعنـْ نـْ يِن َوبـَْعُض أُُموِر الدُّ َواِع الدِ  فيما اْلَكاِمُل؛ َلِكْن َقْد َيْصُلُح ِبِهْم َكِثيٌر ِمْن أَنـْ

ُهْم، َوَقْد َيُكونُوَن ِمْن اأْلَْخَسرِيَن َأْعَماًَل، الَِّذيَن َضلَّ اجتهدوا فيه فأخطأوا، َويـُْغَفُر َلُهْم ُقُصورُ 
ًعا. َوَهِذِه َطرِيَقُة َمْن ََل يَْأُخُذ  َيا، َوُهْم َيْحَسُبوَن أَنَـُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصنـْ نـْ لِنَـْفِسِه، َسْعيُـُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ

َرُه، وَل يرى أنه يتألف النا س من الكفار َواْلُفجَّاِر؛ ََل ِبَماٍل َوََل بِنَـْفٍع، َويـََرى َأنَّ َوََل يـُْعِطي َغيـْ
ُط، َوُهْم َأْهُل إْعطَاَء اْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهْم ِمْن نـَْوِع اْلَجْوِر َواْلَعطَاِء اْلُمَحرَِّم. اْلَفرِيُق الثَّاِلُث: اأْلََمُة اْلَوسَ 

لََّم َوُخَلَفاُؤُه َعَلى َعامَِّة النَّاِس َوَخاصَِّتِهْم إَلى يـَْوِم اْلِقَياَمِة، َوُهَو ِديِن ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوسَ 
َفاُق اْلَماِل َواْلَمَناِفِع ِللنَّاِس  قَاَمِة  -َوِإْن َكانُوا ُرَؤَساءَ -إنـْ ِبَحَسِب اْلَحاَجِة، إَلى َصاَلِح اأْلَْحَواِل، َوإِلِ

َيا الَِّتي يَ  نـْ يِن، َوالدُّ يُن، َوِعفَُّتُه ِفي نـَْفِسِه، َفاَل يَْأُخُذ َما ََل َيْسَتِحقُّهُ الدِ  َها الدِ   ْحَتاُج إلَيـْ
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فـََيْجَمُعوَن بـَْيَن التـَّْقَوى واإِلحسان }ِإنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتَـَّقْوا َوالَِّذيَن ُهْم ُمْحِسُنوَن{ ]النحل: 
َيا  ( . َوََل 427[ )سورة النحل: اآلية 427 نـْ يُن َوالدُّ يِنيَُّة إَلَّ ِبَهَذا، َوََل َيْصُلُح الدِ  َياَسُة الدِ  تَِتمُّ السِ 

إَلَّ ِبَهِذِه الطَّرِيَقِة. َوَهَذا هو الذي يطعم الناس ما يحتاجون إلى َطَعاِمِه، َوََل يَْأُكُل ُهَو إَلَّ اْلَحاَلَل 
إليه األول، فَِإنَّ الَِّذي يَْأُخُذ لِنَـْفِسِه، َتْطَمُع ِفيِه  الطَّيِ َب، ثم هذا يكفيه من اإلنفاق أقل مما يحتاج

النـُُّفوُس، ما َل تطمع في العفيف، ويصلح به الناس في ديتهم َما ََل َيْصُلُحوَن بِالثَّاِني؛ فَِإنَّ اْلِعفََّة 
يِن، َوِفي الصَِّحيَحْيِن َعْن أَِبي ُسفْ  َأنَّ ِهَرْقَل ِمْلَك الروم »َياَن ْبِن َحْرٍب: َمَع اْلُقْدرَِة تـَُقوِ ي ُحْرَمَة الدِ 

اْلَعَفاِف سأله َعْن النَِّبيِ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: ِبَماَذا يَْأُمرُُكْم؟ قَاَل: يَْأُمُرنَا بِالصَّاَلِة َوالصِ ْدِق وَ 
َراِهيَم « . َوالصِ َلةِ  َراِهيُم: أََتْدِري ِلَم َوِفي اأْلَثَِر: " َأنَّ اللَّه َأْوَحى إَلى إبـْ الخليل عليه السالم: يَا إبـْ

اتََّخْذُتَك َخِلياًل؟ أِلَنِ ي رأيت العطاء أحب إليك من األخذة. وهذا الَِّذي ذََكْرنَاُه ِفي الرِ ْزِق، 
لذي هو الشجاعة َواْلَعطَاِء، الَِّذي ُهَو السََّخاُء، َوَبْذُل اْلَمَناِفِع، َنِظيُرُه ِفي الصَّْبِر َواْلَغَضِب، ا

ودفع المضار. فإن النَّاَس َثاَلثَُة َأْقَساٍم: ِقْسٌم يـَْغَضُبوَن لِنُـُفوِسِهْم َوِلَربِ ِهْم. َوِقْسٌم ََل ِيغضبون 
الذي يغضب لربه ََل لِنَـْفِسِه، َكَما ِفي الصَِّحيَحْيِن  -هو الوسط-لِنُـُفوِسِهْم َوََل ِلَربِ ِهْم. َوالثَّاِلُث 

َها-َة َعْن َعاِئشَ  َما َضَرَب َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم بَِيِدِه: َخاِدًما »قَاَلْت:  -َرِضَي اللَُّه َعنـْ
ًئا َقطُّ، إَلَّ َأْن ُيَجاِهَد ِفي َسِبيِل اللَِّه، َوََل نِيَل ِمْنُه َشيْ   ٌء فَانـْتَـَقمَ َلُه، َوََل اْمَرَأًة، َوََل َدابًَّة، َوََل َشيـْ

ُتِهَكْت ُحُرَماُت اللَِّه َلْم يـَُقْم ِلَغَضِبِه َشيْ  تَـَهَك ُحُرَماِت اللَِّه، فَِإَذا اُنـْ ٌء َحتَّى لِنَـْفِسِه َقطُّ، إَلَّ َأْن تـُنـْ
 « .ينتقم لله

(4/15) 

 

َرُه. فـََهَذا  اْلِقْسُم الرَّاِبُع، َشرُّ اْلَخْلِق؛ فأما من يغضبه لِنَـْفِسِه ََل ِلَربِ ِه، َأْو يَْأُخُذ لِنَـْفِسِه َوََل يـُْعِطي َغيـْ
َياَسِة اْلَكاِمَلِة، ُهْم الَِّذيَن قَاُمو  َيا. َكَما َأنَّ الصَّاِلِحيَن َأْربَاَب السِ  ا ََل َيْصُلُح ِبِهْم ِديٌن َوََل ُدنـْ

ي َن ِبَعطَائِِه، َوََل يَْأُخُذوَن إَلَّ َما بِاْلَواِجَباِت َوتـَرَُكوا اْلُمَحرََّماِت، َوُهْم الَِّذيَن يـُْعُطوَن َما ُيْصِلُح الدِ 
ُتِهَكْت محارمه، ويعفون عن حقوقهم، وهذه َأْخاَلُق َرُسوِل اللَِّه  أُبِيَح َلُهْم، َويـَْغَضُبوَن ِلَربِ ِهْم إَذا اُنـْ

َها َأقْـَربَ  ، َكاَن َأْفَضَل. َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم في بذله ودفعه، وهي أكمل األمور. وكل ما َكاَن إلَيـْ
ْلَيْجَتِهْد اْلُمْسِلُم في التقرب إليها بجهده، َوَيْستَـْغِفْر اللََّه بـَْعَد َذِلَك ِمْن ُقُصورِِه َأْو تـَْقِصيرِِه بـَْعدَ   فـَ

ي ِن، فـََهَذا ِفي قـَْوِل َأْن يـَْعِرَف َكَماَل َما بـََعَث اللَُّه تـََعاَلى ِبِه ُمَحمًَّدا َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن الدِ 
[ )سورة 57اللَِّه ُسْبَحانَُه َوتـََعاَلى: }ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اأْلََمانَاِت ِإَلى َأْهِلَها{ ]النساء: 

 ( والله أعلم.57النساء: من اآلية 
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 [فصل الحكم بين الناس]
 ِتي لَْيَسْت ِلَقْوٍم ُمَعيَِّنيَن وتسمى حدود الله[]القسم اأْلَوَُّل اْلُحُدوُد َواْلُحُقوُق الَّ 

[ )سورة 57فصل َوَأمَّا قـَْوله تـََعاَلى: }َوِإَذا َحَكْمُتْم بـَْيَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا بِاْلَعْدِل{ ]النساء: 
ُقوِق، َوُهَما ِقْسَماِن. ( . فَِإنَّ اْلُحْكَم بـَْيَن النَّاِس، َيُكوُن ِفي اْلُحُدوِد َواْلحُ 57النساء: من اآلية 

َفَعتُـَها ِلُمْطَلِق اْلُمسْ  ِلِميَن، َأْو فَاْلِقْسُم اأْلَوَُّل: اْلُحُدوُد َواْلُحُقوُق الَِّتي لَْيَسْت ِلَقْوٍم ُمَعيَِّنيَن؛ َبْل َمنـْ
َها. َوُتَسمَّى ُحُدوَد اللَِّه، َوُحُقوَق اللَّ  ُهْم. وَُكلُُّهْم ُمْحَتاٌج إلَيـْ ِه: ِمْثَل َحدِ  ُقطَّاِع الطَّرِيِق، نـَْوٍع ِمنـْ

لَْيَسْت  َوالسُّرَّاِق، َوالزُّنَاِة َوَنْحِوِهْم، َوِمْثَل اْلُحْكِم في األموال السُّْلطَانِيَِّة، َواْلُوُقوِف َواْلَوَصايَا الَِّتي
: ََل بُدَّ -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -ْبُن أَِبي طَاِلٍب ِلُمَعيٍَّن. فـََهِذِه ِمْن َأَهمِ  أُُموِر اْلِوََليَاِت؛ َوِلَهَذا قَاَل َعِليُّ 

َها. َفَما بَاُل ِللنَّاِس ِمْن إَمارٍَة: بـَرًَّة َكاَنْت َأْو فَاِجَرًة. فَِقيَل: يَا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن َهِذِه اْلبَـرَُّة َقْد َعَرفْـَنا
، َويـُْقَسُم ِبَها اْلَفْيُء. اْلَفاِجَرِة؛ فـََقاَل: يـَُقاُم ِبَها اْلُحُدوُد، َوتَْأَمُن  ِبَها السُُّبُل، َوُيَجاَهُد ِبَها اْلَعُدوُّ

 َوَهَذا اْلِقْسُم َيِجُب َعَلى اْلُوََلِة اْلَبْحُث َعْنُه، َوِإقَاَمُتُه ِمْن َغْيِر َدْعَوى َأَحٍد ِبِه، وََكَذِلَك تـَُقامُ 
ْن َكاَن اْلُفَقَهاُء َقْد اْختَـَلُفوا ِفي َقْطِع يَِد السَّاِرِق: َهْل الشََّهاَدُة ِفيِه ِمْن َغْيِر َدْعَوى َأَحٍد ِبِه، َوإِ 

يـَْفَتِقُر إَلى ُمطَالََبِة اْلَمْسُروِق ِبَماِلِه؛ َعَلى قولين في مذهب أحمد وغيره؛ لكنهم متفقون َعَلى أَنَُّه 
ُضُهْم اْلُمطَالََبَة بِاْلَماِل: لَِئالَّ َيُكوَن ِللسَّاِرِق ََل َيْحَتاُج إَلى ُمطَالََبِة اْلَمْسُروِق بالحد، َوَقْد اْشتَـَرَط بـَعْ 

َهٌة. َوَهَذا اْلِقْسُم َيِجُب إقَاَمُتُه َعَلى الشَّرِيِف، َواْلَوِضيِع، َوالضَِّعيِف، َوََل َيِحلُّ تـَْعِطيُلُه؛  ََل ِفيِه ُشبـْ
 الشََّفاَعُة ِفيِه. َوَمنْ  ِبَشَفاَعٍة، َوََل ِبَهِديٍَّة، َوََل ِبَغْيرِِهَما، َوََل َتِحلُّ 
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فـََعَلْيِه لعنة الله والمالئكة والناس أجمعين، َل يـَْقَبُل اللَُّه  -َوُهَو قَاِدٌر َعَلى إقَاَمِتهِ -َعطََّلُه ِلَذِلَك 
ِنِه َعْن َعْبِد ِمْنُه َصْرفًا َوََل َعْدًَل، َوُهَو ممن اشترى؛ بآيات الله ثمنا قلياًل. وروى أَبُو َداُود ِفي ُسنَ 

ُهَما-اللَِّه بن عمر  َمْن َحاَلْت »قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم:  -رضي الله َعنـْ
َلْم  َشَفاَعُتُه ُدوَن َحدٍ  ِمْن ُحُدوِد اللَِّه، فـََقْد َضادَّ اللََّه ِفي َأْمرِِه. َوَمْن َخاَصَم ِفي بَاِطٍل َوُهَو يـَْعَلُم،

، يـََزْل ِفي َسَخِط اللَِّه َحتَّى يـَْنزَِع. َوَمْن قَاَل ِفي ُمْسِلٍم َديِ ٍن َما لَْيَس ِفيِه، ُحِبَس ِفي َرْدَغِة اْلَخَبالِ 
فذكر « . َحتَّى َيْخُرَج ِممَّا قَاَل. ِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّه: َوَما ردغة الخبال؟ قال عصارة أهل الناري

ه وسلم الحكماء َوالشَُّهَداَء َواْلُخَصَماَء، َوَهُؤََلِء َأرَْكاُن اْلُحْكِم. َوِفي النبي صلى الله علي
َها: -الصَِّحيَحْيِن َعْن َعاِئَشَة  إنَّ قـَُرْيًشا َأَهمَُّهْم َشْأُن اْلَمْخُزوِميَِّة الَِّتي َسَرَقْت، »َرِضَي اللَُّه َعنـْ

عليه وسلم؟ فـََقاُلوا: َوَمْن َيْجَتِرُئ َعَلْيِه إَلَّ ُأَساَمُة ْبُن فـََقاُلوا: َمْن يكلم فيها رسول الله صلى الله 



َسَرَق زيد. فقال: يَا ُأَساَمُة: أََتْشَفُع ِفي َحدٍ  ِمْن ُحُدوِد اللَِّه؟ إنََّما َهَلَك بـَُنو إْسَرائِيَل أَنَـُّهْم َكانُوا إَذا 
لضَِّعيُف َأقَاُموا َعَلْيِه اْلَحدَّ، َواَلَِّذي نـَْفُس ُمَحمٍَّد بَِيِدِه َلْو ِفيِهْم الشَّرِيُف تـَرَُكوُه، َوِإَذا َسَرَق ِفيِهْم ا

َرٌة؛ فَِإنَّ َأْشَرَف بـَْيٍت َكاَن « . َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت ُمَحمٍَّد َسَرَقْت، َلَقَطْعُت َيَدَها َفِفي َهِذِه اْلِقصَِّة ِعبـْ
الَِّتي ِهَي -و َعْبِد َمَناٍف. فـََلمَّا َوَجَب َعَلى َهِذِه اْلَقْطُع ِبَسرِقَِتَها ِفي قـَُرْيٍش َبْطَناِن: بـَُنو َمْخُزوٍم، َوبـَنُ 

وََكاَنْت ِمْن  -ُجُحوُد العارية، على قول بعض العلماء، أو سرقة أخرى غيرها َعَلى قـَْوِل آَخرِينَ 
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُأَساَمُة، َغِضَب  َأْكَبِر اْلَقَباِئِل، َوَأْشَرِف اْلبُـُيوِت، َوَشَفَع ِفيَها ِحبُّ َرُسولِ 

ْلُحُدوِد، ثُمَّ َرُسوُل، َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، فَأَْنَكَر َعَلْيِه ُدُخوَلُه ِفيَما َحرََّمُه اللَُّه، َوُهَو الشََّفاَعُة ِفي ا
فـََقاَل: " َلْو َأنَّ فاطمة بنت  -َقْد بـَرََّأَها اللَُّه ِمْن َذِلكَ وَ -َضَرَب اْلَمْثَل ِبَسيِ َدِة ِنَساِء اْلَعاَلِميَن 

 محمد
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َأنَّ َهِذِه اْلَمْرَأَة الَِّتي ُقِطَعْت َيُدَها تَاَبْت، وََكاَنْت َتْدُخُل بـَْعَد َذِلَك َعَلى النَِّبيِ  َصلَّى »َوَقْد ُرِوَي: 
َأنَّ السَّاِرَق إَذا تَاَب َسبَـَقْتُه َيُدُه إَلى اْلَجنَِّة، َوِإْن »فـََقْد رُِوَي: « . َجتَـَهااللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـَيَـْقِضي َحا

َوَرَوى َماِلٌك ِفي اْلُمَوطَِّإ: َأنَّ َجَماَعًة َأْمَسُكوا ِلصًّا لِيَـْرفـَُعوُه إَلى « . َلْم يـَُتْب َسبَـَقْتُه َيُدُه إَلى النَّارِ 
ُر َفَشَفَع ِفيِه فـََقاُلوا: إَذا رُِفَع إَلى ُعْثَماَن فَاْشَفْع ِفيِه ِعْنَدُه  -َعْنهُ  َرِضَي اللَّهُ -ُعْثَماَن  فـَتَـَلقَّاُهْم الزُّبـَيـْ

َفاَعَة. فـََقاَل: " إَذا بـََلَغْت اْلُحُدوُد السُّْلطَاَن فـََلَعَن اللَُّه الشَّاِفَع َواْلُمَشفِ َع ". يـَْعِني الَِّذي يـَْقَبُل الشَّ 
صٌّ َصْفَواُن ْبُن ُأَميََّة نَائًِما َعَلى رَِداٍء َلُه ِفي َمْسِجِد َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَجاَء لِ  وََكانَ »

َل اللَِّه: َأْعَلى َفَسَرَقُه، فََأَخَذُه فَأََتى بِِه النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، فََأَمَر بَِقْطِع َيِدِه فـََقاَل: يَا َرُسو 
َرَواُه َأْهُل « . رَِداِئي تـُْقَطُع َيُدُه؟ أَنَا َأَهُبُه َلُه. فـََقاَل: " فـََهالَّ قـَْبَل َأْن تَْأتَِيِني ِبِه؟ ! " ثُمَّ َقَطَع َيَدهُ 

تَِيِني ِبِه َلَكاَن، فََأمَّا بـَْعَد َأْن رفع السَُّنِن، يـَْعِني َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَنََّك َلْو َعَفْوُت َعْنُه قـَْبَل َأْن تَأْ 
، ََل ِبَعْفٍو، َوََل ِبَشَفاَعٍة، َوََل ِبِهَبٍة، َوََل َغْيِر َذِلَك. َوِلَهَذا ات فق إلي فال. َفاَل َيُجوُز تـَْعِطيُل اْلَحدِ 

ِفُعوا إَلى َوِليِ  اأْلَْمِر ثُمَّ تَابُوا على َأنَّ قَاِطَع الطَّرِيِق َواللِ صَّ َوَنْحَوُهَما إَذا رُ  -فيما أعلم-العلماء 
ُهْم؛ َبْل َتِجُب إقَاَمُتُه وإن تابوا فإن َكانُوا َصاِدِقيَن ِفي التـَّْوبَِة َكانَ   بـَْعَد َذِلَك، َلْم َيْسُقْط اْلَحدُّ َعنـْ

اْلُحُقوِق إَلى َأْهِلَها،  ِبَمْنزَِلِة َرد ِ -اْلَحدُّ َكفَّارًَة لهم، وكان تمكينهم من ذلك من َتَماُم التـَّْوبَِة 
والتمكين ِمْن اْسِتيَفاِء اْلِقَصاِص ِفي ُحُقوِق اآْلَدِميِ يَن. َوَأْصُل َهَذا ِفي قـَْوله تـََعاَلى: }َمْن َيْشَفْع 

َها  َها َوَمْن َيْشَفْع َشَفاَعًة َسيِ َئًة َيُكْن َلُه ِكْفٌل ِمنـْ وََكاَن اللَُّه َعَلى ُكلِ  َشَفاَعًة َحَسَنًة َيُكْن َلُه َنِصيٌب ِمنـْ
( . فإن الشفاعة إعانة الطالب حتى يصير 75[ )سورة النساء: اآلية 75َشْيٍء ُمِقيًتا{ ]النساء: 

 َمَعُه َشْفًعا، بـَْعَد َأْن َكاَن ِوتْـًرا، فَِإْن َأَعانَُه َعَلى ِبرٍ  َوتـَْقَوى، َكاَنتْ 
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َلى إْثٍم َوُعْدَواٍن، َكاَنْت َشَفاَعًة َسيِ َئًة. َواْلِبرُّ َما ُأِمْرَت ِبِه، واإِلثم َما َشَفاَعًة َحَسَنًة، َوِإْن َأَعانَُه عَ 
َجَزاُء نُِهيَت َعْنُه. َوِإْن َكانُوا َكاِذبِيَن فَِإنَّ اللََّه ََل يـَْهِدي َكْيَد اْلَخائِِنيَن. َوَقْد قَاَل تـََعاَلى: }ِإنََّما 

َه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اأْلَْرِض َفَساًدا َأْن يـَُقتـَُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو تـَُقطََّع أَْيِديِهْم الَِّذيَن ُيَحارِبُوَن اللَّ 
َيا َوَلُهْم ِفي اآْلِخَرِة َعَذابٌ  نـْ َفْوا ِمَن اأْلَْرِض َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّ  َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف َأْو يـُنـْ

 33لَِّذيَن تَابُوا ِمْن قـَْبِل َأْن تـَْقِدُروا َعَلْيِهْم فَاْعَلُموا َأنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيٌم{ ]المائدة: ِإَلَّ ا -َعِظيٌم 
( . فَاْستَـثْـَنى التَّائِِبيَن قـَْبَل اْلُقْدرَِة َعَلْيِهْم فـََقْط، فَالتَّاِئُب 31، 33[ )سورة المائدة: اآليتان 31 -

بَاٍق ِفيَمْن َوَجَب َعَلْيِه اْلَحدُّ؛ ِلْلُعُموِم، َواْلَمْفُهوِم، َوالتـَّْعِليِل. َهَذا إَذا َكاَن َقْد  بـَْعَد اْلُقْدرَِة َعَلْيهِ 
 ِفي َغْيِر َهَذا ثـََبَت بِاْلبَـيِ َنِة. فََأمَّا إَذا َكاَن بِِإقْـَراٍر، َوَجاَء ُمِقرًّا بِالذَّْنِب تَائًِبا: فـََهَذا ِفيِه نَِزاٌع َمْذُكورٌ 

ْوِضِع. َوظَاِهُر َمْذَهِب َأْحَمَد: أَنَُّه ََل َتِجُب إقَاَمُة اْلَحدِ  ِفي ِمْثِل َهِذِه الصُّورَِة؛ َبْل إْن َطَلَب اْلمَ 
 ٍك، َلمَّاإقَاَمَة اْلَحدِ  َعَلْيِه أُِقيَم، َوِإْن َذَهَب َلْم يـَُقْم َعَلْيِه َحدٌّ. َوَعَلى َهَذا َحْمُل َحِديِث َماِعِز ْبِن َمالِ 

ي قَاَل: " فـََهالَّ تـَرَْكُتُموُه " َوَحِديُث الَِّذي قَاَل " َأَصْبُت َحدًّا فَأَِقْمُه " َمَع آثَاٍر ُأَخَر. َوِفي ُسَنِن أَبِ 
تـََعاُفوا »َداُود َوالنََّساِئيِ  َعْن عبد الله بن عمرو َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: 

َنُكْم، َفَما بـََلغَِني من حد فقد وجباْلُحدُ  وفي سن النََّساِئي  َواْبِن َماَجْه َعْن أَِبي « . وَد ِفيَما بـَيـْ
ٌر »َعْن النَِّبيِ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه وسلم، قَاَل:  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -ُهَريـَْرَة  َحدٌّ يـُْعَمُل ِبِه ِفي اأْلَْرِض َخيـْ

َوَهَذا أِلَنَّ اْلَمَعاِصَي َسَبٌب لِنَـْقِص الرِ ْزِق َواْلَخْوِف « . َأْن يُْمَطُروا َأْربَِعيَن َصَباًحا أِلَْهِل اأْلَْرِض ِمنْ 
، َكَما َيُدلُّ َعَلْيِه اْلِكَتاُب والسنَّة، فَِإَذا ُأِقيَمْت اْلُحُدوُد، َظَهَرْت طَاَعُة اللَِّه، َونـََقصَ  ْت ِمْن اْلَعُدوِ 

 َعاَلى،َمْعِصَيُة اللَِّه تَـ 
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َفَحَصَل الرِ ْزُق َوالنَّْصُر. َوََل َيُجوُز َأْن يـُْؤَخَذ ِمْن الزَّاِني َأْو السَّاِرِق َأْو الشَّاِرِب َأْو قاطع الطريق 
ْعِطيِل اْلَحدِ  ونحوهم َماٌل تـَُعطَُّل ِبِه اْلُحُدوُد؛ ََل لِبَـْيِت اْلَماِل َوََل لَِغْيرِِه. َوَهَذا اْلَماُل اْلَمْأُخوُذ لِتَـ 

ُسْحٌت َخِبيٌث، َوِإَذا فـََعَل َوِليُّ اأْلَْمِر َذِلَك فـََقْد َجَمَع َفَساَدْيِن َعِظيَمْيِن: )َأَحُدُهَما( : تـَْعِطيُل 
، و )الثاني( : َأْكُل السُّْحِت. فـَتَـَرَك اْلَواِجَب َوفـََعَل اْلُمَحرََّم. قَاَل الله تـََعاَلى: }َلْوََل يـَنْـ  َهاُهُم اْلَحدِ 

ْثَم َوَأْكِلِهُم السُّْحَت لَِبْئَس َما َكانُوا َيْصنَـُعوَن{ ]المائدة: [ 13 الرَّبَّانِيُّوَن َواأْلَْحَباُر َعْن قـَْوِلِهُم اإْلِ
( . وقال الله تـََعاَلى َعْن اْليَـُهوِد: }َسمَّاُعوَن ِلْلَكِذِب َأكَّاُلوَن ِللسُّْحِت{ 13)سورة المائدة: اآلية 

( . أِلَنَـُّهْم َكانُوا يَْأُكُلوَن السُّْحَت ِمْن الرِ ْشَوِة الَِّتي 12[ )سورة المائدة: من اآلية 12ة: ]المائد



َرَها. َوَمَتى َأَكَل السُّْحَت َوِليُّ اأْلَْمِر اْحَتاَج أَ  ْن َيْسَمَع ُتَسمَّى اْلِبْرِطيَل، َوُتَسمَّى َأْحَيانًا اْلَهِديََّة َوَغيـْ
َلَعَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم الرَّاِشَي والمرتشي »َشَهاَدِة الزُّوِر َوَغْيرَِها. َوَقْد اْلَكِذَب ِمْن 

نَـُهَما -الواسطة-والرائش  َأنَّ رَُجَلْيِن اْخَتَصَما »َرَواُه َأْهُل السَُّنِن. َوِفي الصَِّحيَحْيِن: « الذي بـَيـْ
نَـَنا ِبِكَتاِب اللَِّه. فـََقاَل إَلى النَِّبيِ  َصلَّى اللَّ  ُه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل َأَحُدُهَما: يَا َرُسوَل اللَِّه اْقِض بـَيـْ

نَـَنا بكتاب الله، وائذن لي، فقال: قل.  -وََكاَن َأفْـَقُه ِمْنهُ -َصاِحُبُه  نـََعْم يَا َرُسوَل اللَِّه! اْقِض بـَيـْ
فـََزَنى بِاْمَرأَتِِه، فَافْـَتَدْيُت ِمْنُه بمائة شاة  -يـَْعِني َأِجيًرا-ِفي َأْهِل َهَذا فـََقاَل: إنَّ اْبِني َكاَن َعِسيًفا 

وخادم. وإني سألت رجاَلً من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتخريب َعاٍم، َوَأنَّ 
َنكُ  َما ِبِكَتاِب اللَِّه: اْلِماَئُة َعَلى اْمَرَأِة َهَذا الرَّْجَم. فـََقاَل: " والذي نفسي بيده، ألفضي! ن بـَيـْ

ْسأَْلَها، َواْلَخاِدُم َردٌّ َعَلْيَك. َوَعَلى اْبِنَك َجْلُد ِمائٍَة َوتـَْغرِيُب َعاٍم، َواْغُد يَا أُنـَْيُس َعَلى اْمَرَأِة َهَذا فَا
 فَِإْن اعترفت
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ي َهَذا اْلَحِديِث، أَنَُّه َلمَّا َبَذَل َعْن اْلُمْذِنِب َهَذا َففِ « . فَاْرُجْمَها ". َفَسأََلَها، فَاْعتَـَرَفْت، فـََرَجَمَها
َر بِِإقَاَمِة اْلَماَل ِلَدْفِع اْلَحدِ  َعْنُه َأَمَر النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَدْفِع اْلَماِل إَلى َصاِحِبِه، َوَأمَ 

. َوَلْم يَْأُخْذ اْلَماَل ِلْلُمْسِلِمينَ  : ِمْن اْلُمَجاِهِديَن َواْلُفَقَراِء َوَغْيرِِهْم. َوَقْد َأْجَمَع اْلُمْسِلُموَن َعَلى اْلَحدِ 
اِني، َأنَّ تـَْعِطيَل اْلَحدِ  ِبَماٍل يـُْؤَخُذ، َأْو َغْيرِِه ََل َيُجوُز، َوَأْجَمُعوا َعَلى َأنَّ اْلَماَل اْلَمْأُخوَذ ِمْن الزَّ 

َحاِرِب َوقَاِطِع الطَّرِيِق ونحو ذلك لتعطيل الحد، ممال سحت خبيث. َوالسَّاِرِق َوالشَّاِرِب، َواْلمُ 
وكثير ِممَّا يُوِجُد ِمْن َفَساِد ُأُموِر النَّاِس، إنََّما هو لتعطيل اْلَحدِ  ِبَماٍل َأْو َجاٍه، َوَهَذا ِمْن َأْكَبِر 

ْمَصاِر: ِمْن اأْلَْعَراِب، َوالتـُّرُْكَماِن، َواأْلَْكَراِد، اأْلَْسَباِب الَِّتي ِهَي َفَساُد َأْهِل اْلبَـَواِدي َواْلُقَرى َواأْلَ 
ِحيَن، َوَأْهِل اأْلَْهَواِء َكَقْيٍس، َويََمٍن، َوَأْهِل اْلَحاِضَرِة ِمْن ُرَؤَساِء الناس وأغنيائهم َوفـَُقَرائِهِ  ْم، َواْلَفالَّ

َمْيِهْم َوُجْنِدِهْم، َوُهَو سَ  َبُب ُسُقوِط ُحْرَمِة اْلُمتَـَولِ ي، َوُسُقوِط َقْدرِِه ِمْن اْلُقُلوِب، َوُأَمَراِء النَّاِس َوُمَقدَّ
َر ِمْن َواْنِحاَلِل َأْمرِِه، فَِإَذا ارَْتَشى َوتـَبَـْرَطَل َعَلى تـَْعِطيِل َحدٍ  َضُعَفْت نـَْفُسُه َأْن يُِقيَم َحدًّا آَخَر، َوَصا

َيْت ِبِه الرِ ْشَوُة، أِلَنَـَّها تـَْلُقُم ِجْنِس اْليَـُهوِد اْلَمْلُعونِيَن، َوَأْصُل اْلبِ  ْرِطيِل ُهَو اْلَحَجُر اْلُمْسَتِطيُل، ُسمِ 
َلْت اْلُمْرَتِشَي َعْن التََّكلُِّم بِاْلَحقِ  َكَما يـُْلِقُمُه اْلَحَجُر الطَّوِيُل، َكَما َقْد َجاَء ِفي اأْلَثَِر: " إَذا َدخَ 

َمانَُة من الكوة، وكذلك إذا أخذ مال للدولة على ذلك، مثل هذا الرِ ْشَوُة ِمْن اْلَباِب، َخَرَجْت اأْلَ 
اُءوا السُّْحِت الَِّذي ُيَسمَّى التَّْأِديَباِت. َأََل تـََرى َأنَّ اأْلَْعَراَب اْلُمْفِسِديَن َأَخُذوا لِبَـْعِض النَّاِس، ثُمَّ جَ 

ُمونـَهَ  َر َذِلَك، َكْيَف يـَْقَوى َطَمُعُهْم ِفي اْلَفَساِد، إَلى َوِليِ  اأْلَْمِر فـََقاُدوا إلَْيِه َخْياًل يـَُقدِ  ا لَُه َأْو َغيـْ
 َوتـَْنَكِسُر ُحْرَمُة اْلِوََليَِة َوالسَّْلطََنِة، َوتـَْفُسُد الرعية؟ ؟ !
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ُرُهْم، وََكَذِلَك َشاِرُب اْلَخْمِر إَذا أخذ فدفع بعض َماَلُه: َكْيفَ  ُحوَن َوَغيـْ َيْطَمُع  وََكَذِلَك اْلَفالَّ
اْلَخمَّاُروَن، فـَيَـْرُجوَن إَذا َأْمَسُكوا أن يفتدوا ببعض أموالهم، فيأخذها ذلك الوالي سحتاً، َل يبارك 

فيها، والفساد قائم. وكذلك ذوو الجاه، إذا حموا َأَحًدا َأْن يـَُقاَم َعَلْيِه اْلَحدُّ، ِمْثَل َأْن يـَْرَتِكَب 
ِحيَن َجرِيَمًة، ثُ  مَّ يَْأِوي إَلى قرية نائب السلطان أو أميره فـَُيْحَمى َعَلى اللَِّه َوَرُسولِِه، بـَْعُض اْلَفالَّ

 فـََيُكوُن َذِلَك الَِّذي َحَماُه، ِممَّْن َلَعَنُه اللَُّه َوَرُسولُُه، فـََقْد َرَوى ُمْسِلٌم ِفي َصِحيِحِه، َعْن َعِليِ  ْبنِ 
َلَعَن اللَُّه َمْن َأْحَدَث »اَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: قَاَل: قَ  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -أَِبي طَاِلٍب 

َفُكلُّ َمْن آَوى ُمْحِدثًا ِمْن َهُؤََلِء اْلُمْحِدثِيَن، فـََقْد َلَعَنُه اللَُّه َوَرُسولُُه. َوِإَذا  « َحَدثًا َأْو آَوى ُمْحِدثًا
إنَّ َمْن َحاَلْت َشَفاَعُتُه ُدوَن َحدٍ  ِمْن ُحُدوِد اللَِّه، فـََقْد »ِه َوَسلََّم َقْد قَاَل: َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَليْ 

َفَكْيَف ِبَمْن َمَنَع اْلُحُدوَد ِبُقْدرَتِِه َوَيِدِه، َواْعَتاَض َعْن اْلُمْجرِِميَن ِبُسْحٍت. « . َضادَّ اللََّه ِفي َأْمرِهِ 
؛ فَِإنَّ ِمْن َأْعَظِم َفَساِدِهْم ِحَمايََة اْلُمْعَتِديَن ِمْن اْلَماِل يَْأُخُذُه، ََل  ِسيََّما اْلُحُدوَد َعَلى ُسكَّاِن اْلبَـرِ 

ُهْم ِبَجاٍه َأْو َماٍل، َسَواٌء َكاَن اْلَماُل اْلَمْأُخوُذ لِبَـْيِت اْلَماِل َأْو ِلْلَواِلي: ِسرًّا َأْو َعاَلنَِيًة،  َفَذِلَك ِمنـْ
بِِإْجَماِع اْلُمْسِلِميَن، َوُهَو ِمْثُل َتْضِميِن اْلَحانَاِت َواْلَخْمِر، فَِإنَّ َمْن َمكََّن ِمْن َذِلَك،  َجِميُعُه ُمَحرَّمٌ 

َأْو َأَعاَن َأَحًدا َعَلْيِه ِبَماٍل يَْأُخُذُه ِمْنُه، فـَُهَو ِمْن ِجْنٍس واحد. والمال المأخوذ على هذا يشبه َما 
، َوُحْلَواِن اْلَكاِهِن، َوثََمِن اْلَكْلِب، َوُأْجَرِة اْلُمتَـَوسِ ِط ِفي اْلَحَراِم: الَِّذي ُيَسمَّى يـُْؤَخُذ ِمْن َمْهِر اْلبَـْغيِ 

ثََمُن اْلَكْلِب َخِبيٌث، َوَمْهُر اْلبَـْغِي َخِبيٌث، َوُحْلَواُن »اْلَقوَّاَد. قَاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: 
َرَواُه اْلُبَخاِريُّ. َفَمْهُر اْلبَـْغِي الَِّذي ُيَسمَّى ُحُدوَر اْلِقَحاِب. َوِفي َمْعَناُه َما يعطاه « . اْلَكاِهِن َخِبيثٌ 

َياُن ِمْن اْلَمَمالِيِك َأْو اأْلَْحَراِر َعَلى اْلُفُجوِر بهم، وحلوان  الخنثون الصِ بـْ
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ِم َوَنْحِوهِ  َعَلى َما ُيْخِبُر ِبِه ِمْن اأْلَْخَباِر اْلُمَبشِ َرِة ِبَزْعِمِه، َوَنْحِو َذِلَك.  اْلَكاِهِن: ِمْثُل َحاَلَوِة اْلُمَنجِ 
 َوَوِليُّ اأْلَْمِر إَذا تـََرَك إْنَكاَر اْلُمْنَكَراِت وإقامة الحدود عليهما ِبَماٍل يَْأُخُذُه: َكاَن ِبَمْنزَِلِة ُمَقدَّمِ 

ارِبِيَن َعَلى اأْلَِخيَذِة، َوِبَمْنزَِلِة اْلَقوَّاِد الَِّذي يَْأُخُذ َما يَْأُخُذُه؛ لَِيْجَمَع اْلَحَراِميَِّة، الَِّذي يـَُقاِسُم اْلُمحَ 
نَـْيِن َعَلى فَاِحَشٍة، وََكاَن َحالُُه َشِبيًها ِبَحاِل َعُجوِز السُّوِء اْمَرَأِة ُلوٍط، الَِّتي َكاَنْت َتُدلُّ  بـَْيَن اثـْ

َناُه َوَأْهَلُه ِإَلَّ اْمَرأََتُه َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبرِيَن{ اْلُفجَّاَر َعَلى َضْيِفِه، الَّ  ِتي قَاَل اللَُّه تـََعاَلى ِفيَها: }فَأَْنَجيـْ
( . َوقَاَل تـََعاَلى: }فََأْسِر بَِأْهِلَك ِبِقْطٍع ِمَن اللَّْيِل َوََل 73[ )سورة األعراف: اآلية 73]األعراف: 

( 47[ )سورة هود: من اآلية 74ْمَرأََتَك ِإنَُّه ُمِصيبُـَها َما َأَصابـَُهْم{ ]هود: يـَْلَتِفْت ِمْنُكْم َأَحٌد ِإَلَّ ا



اِئَث، . فـََعذََّب اللَُّه َعُجوَز السُّوِء اْلَقوَّاَدَة ِبِمْثِل َما َعذََّب قـَْوَم السُّوِء الَِّذيَن َكانُوا يـَْعَمُلوَن اْلَخبَ 
َعانَِة على اإلثم والعدوان، وولي األمر إنما ُنِصَب لَِيْأُمَر  َوَهَذا أِلَنَّ َهَذا َجِميَعُه َأْخُذ َمالٍ  ِلْْلِ

ُن ِمْن اْلمُ  َهى َعْن اْلُمْنَكِر، َوَهَذا ُهَو َمْقُصوُد اْلِوََليَِة. فَِإَذا َكاَن اْلَواِلي يَُمكِ  ْنَكِر بِاْلَمْعُروِف، َويـَنـْ
َتُه لُِيِعيَنَك َعَلى َعُدوِ َك، فََأَعاَن َعُدوََّك ِبَماٍل يَْأُخُذُه، َكاَن َقْد أََتى بضد المقصود، مثل  َمْن َنصَّبـْ

ِلَك َأنَّ َعَلْيَك. َوِبَمْنزَِلِة َمْن َأَخَذ َماًَل لُِيَجاِهَد ِبِه ِفي َسِبيِل اللَِّه، فـََقاَتَل ِبِه اْلُمْسِلِميَن. يـَُوضِ ُح ذَ 
ِي َعْن اْلُمْنَكِر؛ فَِإنَّ َصاَلَح اْلَمَعاِش َواْلِعَباِد ِفي طَاَعِة اللَِّه َصاَلَح اْلِعَباِد بِاأْلَْمِر بِاْلَمْعُروِف َوالنـَّهْ 

َر ُأمٍَّة َوَرُسوِلِه، َوََل يَِتمُّ َذِلَك إَلَّ بِاأْلَْمِر بِاْلَمْعُروِف َوالنـَّْهِي َعْن اْلُمْنَكِر، َوِبِه َصاَرْت َهِذِه اأْلَمَ  ُة َخيـْ
َهْوَن َعِن ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس، قَاَل ال َر ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ ُتْم َخيـْ لَُّه تـََعاَلى: }ُكنـْ
( . َوقَاَل تـََعاَلى: }َوْلَتُكْن ِمْنُكْم 441[ )سورة أل عمران: من اآلية 441اْلُمْنَكِر{ ]آل عمران: 

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر{ ]آل عمران: ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِ  [ )سورة آل 411اْلَمْعُروِف َويـَنـْ
 ( .411عمران: من اآلية 
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َهْوَن عَ  ِن َوقَاَل تـََعاَلى: }َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم َأْولَِياُء بـَْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ
( . َوقَاَل تـََعاَلى َعْن بَِني إْسَرائِيَل: }َكانُوا ََل 84)سورة التوبة: من اآلية [ 84اْلُمْنَكِر{ ]التوبة: 

( . 85[ )سورة المائدة: اآلية 85يـَتَـَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فـََعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوا يـَْفَعُلوَن{ ]المائدة: 
َهْوَن َعِن السُّوِء َوَأَخْذنَا الَِّذيَن َظَلُموا َوقَاَل تـََعاَلى: }فـََلمَّا َنُسوا َما ذُكِ ُروا ِبِه أَْنجَ  َنا الَِّذيَن يـَنـْ يـْ

( . فََأْخبَـَر 415[ )سورة األعراف: اآلية 415ِبَعَذاٍب بَِئيٍس ِبَما َكانُوا يـَْفُسُقوَن{ ]األعراف: 
َهْوَن َعْن السُّ  وِء، َوَأَخَذ الظَّاِلِميَن بِاْلَعَذاِب الشَِّديِد. اللَُّه تـََعاَلى َأنَّ اْلَعَذاَب َلمَّا نـََزَل َنجَّى الَِّذيَن يـَنـْ

يَق  َبِر َرُسوِل » -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -َوِفي اْلَحِديِث الثَّاِبِت: َأنَّ أَبَا َبْكٍر الصِ دِ  َخَطَب النَّاَس َعَلى ِمنـْ
ُءوَن َهِذِه اآْليََة َوَتَضُعونـََها في َغْيِر اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه وسلم فقال: " أَيُـَّها النَّاُس إنَُّكْم تـَْقرَ 

ُتْم{ ]المائدة : َمْوِضِعَها: }يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم أَنـُْفَسُكْم ََل َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديـْ
ُه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: ( . َوِإنِ ي َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَّ 415[ )سورة المائدة: من اآلية 415

وفي حديث « . " إنَّ النَّاَس إَذا رََأْوا اْلُمْنَكَر فـََلْم يـَُغيِ ُروُه، َأْوَشَك َأْن يـَُعمَُّهْم اللَُّه ِبِعَقاٍب من عنده
« مَّةَ إن المعصية إذا خفيت َلْم َتُضرَّ إَلَّ َصاِحبَـَها، َوَلِكْن إَذا َظَهَرْت فلم تنكر ضرت اْلَعا»آخر: 

. َوَهَذا اْلِقْسُم الَِّذي ذََكْرنَاُه ِمْن اْلُحْكِم في حدود الله وحقوقه: مقصوده اأْلَْكَبِر: ُهَو اأْلَْمُر 
َحجِ ، بِاْلَمْعُروِف َوالنـَّْهُي َعْن اْلُمْنَكِر. فَاأْلَْمُر بِاْلَمْعُروِف: ِمْثُل الصَّاَلِة، َوالزََّكاِة، َوالصِ َياِم، َوالْ 

، َواأْلََمانَِة، َوِبرِ  اْلَواِلَدْيِن، َوِصَلِة اأْلَْرَحاِم، َوُحْسِن اْلِعْشَرِة َمَع اأْلَْهِل َواْلِجيَراِن َوَنْحِو والصدق



، َذِلَك. فَاْلَواِجُب َعَلى َوِليِ  اأْلَْمِر َأْن يَْأُمَر بِالصََّلَواِت اْلَمْكُتوبَاِت َجِميَع َمْن يـَْقِدُر َعَلى َأْمرِهِ 
ِإْجَماِع َعاِقُب التَّاِرَك بِِإْجَماِع اْلُمْسِلِميَن، فَِإْن َكاَن التَّارُِكوَن طَائَِفًة ُمْمَتِنَعًة ُقوتُِلوا َعَلى تـَرِْكَها بِ َويُـ 

 اْلُمْسِلِميَن، وََكَذِلَك يـَُقاتـَُلوَن َعَلى ترك الزكاة، والصيام، وغيرهما، وعلى استحالل
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َها، َكِنَكاِح َذَواِت اْلَمَحارِِم، َواْلَفَساِد ِفي اأْلَْرِض، َوَنْحِو َذِلَك. اْلُمَحرََّماِت الظَّاهِ  َرِة اْلُمْجَمِع َعَليـْ
َها، َحتَّى َفُكلُّ طَائَِفٍة ُمْمَتِنَعٍة َعْن اْلِتَزاِم َشرِيَعٍة ِمْن َشَراِئِع اإِلسالم الظَّاِهَرِة اْلُمتَـَواتَِرِة َيِجُب ِجَهادُ 

يُن ُكلُُّه لِلَِّه، بِات َِفاِق اْلُعَلَماِء. َوِإْن َكاَن التَّاِرُك لِلصَّاَلِة َواِحًدا فـََقْد ِقيَل: إنَُّه يـَُعاَقُب َيُكوَن الد ِ 
ُلُه إَذا اْمتَـَنَع ِمْن الصَّاَل   ِة بـَْعدَ بِالضَّْرِب َواْلَحْبِس َحتَّى ُيَصلِ َي، َوُجْمُهوُر اْلُعَلَماِء َعَلى أَنَُّه َيِجُب قـَتـْ
َوَأْكثـَُر َأْن ُيْستَـَتاَب، فَِإْن تَاَب َوَصلَّى، َوِإَلَّ قُِتَل. َوَهْل يـُْقَتُل َكاِفًرا َأْو ُمْسِلًما فَاِسًقا؟ ِفيِه قـَْوََلِن. 

قْـَراِر ِبُوُجوِبَها، َأمَّا إَذا َجَحَد ُوُجوبـَهَ  ا، فـَُهَو َكاِفٌر السََّلِف َعَلى أَنَُّه يـُْقَتُل َكاِفًرا َوَهَذا ُكلُُّه َمَع اإْلِ
بِِإْجَماِع اْلُمْسِلِميَن، وََكَذِلَك من جحد سائر الواجبات المذكورات والمحرمات التي يجب القتال 
عليها. فالعقوبة على ترك الواجبات، وفعل المحرمات، هي َمْقُصوُد اْلِجَهاِد ِفي َسِبيِل اللَِّه، َوُهَو 

قَاَل »َلْيِه اْلِكَتاُب َوالسُّنَُّة. َوُهَو ِمْن َأْفَضِل اأْلَْعَماِل. . . َواِجٌب على األمة باَلتفاق، َكَما َدلَّ عَ 
 رَُجٌل: يَا َرُسوَل اللَِّه! ُدلَِّني َعَلى َعَمٍل يـَْعِدُل اْلِجَهاَد ِفي َسِبيِل اللَِّه. قَاَل: ََل َتْسَتِطيُعُه، َأْو ََل 

ْسَتِطيُع إَذا َخَرَج اْلُمَجاِهُد َأْن َتُصوَم َوََل تـُْفِطَر، َوتـَُقوَم َوََل ُتِطيُقُه. قَاَل: َأْخبَـَرِني ِبِه؟ قَاَل: َهْل تَ 
إنَّ »َوقَاَل: « . تـَْفتُـَر؟ قَاَل: َوَمْن َيْسَتِطيُع َذِلَك؟ قَاَل: َفَذِلَك الَِّذي يـَْعِدُل اْلِجَهاَد ِفي َسِبيِل اللَّهِ 

ِة إَلى الدَّرََجِة َكَما بـَْيَن السََّماِء َواأْلَْرِض، َأَعدََّها اللَُّه لِْلُمَجاِهِديَن ِفي اْلَجنَِّة َلِماَئَة َدرََجٍة، بـَْيَن الدَّرَجَ 
رأس األمر اإِلسالم، »ِكاَلُهَما ِفي الصَِّحيَحْيِن. َوقَاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: « ِفي َسِبيِلهِ 

وقال الله تـََعاَلى: }ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن « . الله وعموده الصالة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل
ُهُم  آَمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه ثُمَّ َلْم يـَْرتَابُوا َوَجاَهُدوا بَِأْمَواِلِهْم َوأَنـُْفِسِهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه ُأولَِئكَ 

 ( .45[ )سورة الحجرات: اآلية 45الصَّاِدُقوَن{ ]الحجرات: 
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ِخِر َوَجاَهَد َوقَاَل تـََعاَلى: }َأَجَعْلُتْم ِسَقايََة اْلَحاجِ  َوِعَمارََة اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َكَمْن آَمَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآْل 
ُنوا َوَهاَجُروا الَِّذيَن آمَ  -ِفي َسِبيِل اللَِّه ََل َيْستَـُووَن ِعْنَد اللَِّه َواللَُّه ََل يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن 

يـَُبشِ ُرُهْم  - َوَجاَهُدوا ِفي َسِبيِل اللَِّه بَِأْمَواِلِهْم َوأَنـُْفِسِهْم َأْعَظُم َدرََجًة ِعْنَد اللَِّه َوُأولَِئَك ُهُم اْلَفائُِزونَ 



يَها أََبًدا ِإنَّ اللََّه ِعْنَدُه َأْجٌر َخاِلِديَن فِ  -رَبُـُّهْم ِبَرْحَمٍة ِمْنُه َوِرْضَواٍن َوَجنَّاٍت َلُهْم ِفيَها نَِعيٌم ُمِقيٌم 
 (22-45[ )سورة التوبة 22 - 45َعِظيٌم{ ]التوبة: 
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 [عقوبة المحاربين]
فصل ومن َذِلَك ُعُقوبَُة اْلُمَحارِبِيَن، َوُقطَّاِع الطَّرِيِق: الَِّذيَن يـَْعَتِرُضوَن الناس بالسالح ِفي الطُُّرقَاِت 

ِحيَن، َوَفَسَقِة َوَنْحِوَها، لِيَـغْ  ِصُبوُهْم اْلَماَل ُمَجاَهَرًة: ِمْن اأْلَْعَراِب، َوالتـُّرُْكَماِن، َواأْلَْكَراِد، َواْلَفالَّ
وَن اللََّه اْلُجْنِد، َأْو َمَرَدِة اْلَحاِضَرِة، َأْو َغْيرِِهْم، قَاَل اللَُّه تـََعاَلى ِفيِهْم: }ِإنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحارِبُ 

ِخاَلٍف َأْو ُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اأْلَْرِض َفَساًدا َأْن يـَُقتـَُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو تـَُقطََّع أَْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن َورَ 
نـَْيا َوَلُهْم ِفي اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم{ ]المائدة:  َفْوا ِمَن اأْلَْرِض َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّ [ 33يـُنـْ

رضي -في مسنده عن ابن عباس  -رحمه الله-( . وقد روى الشافعي 33ورة المائدة: اآلية )س
" إَذا قـَتَـُلوا َوَأَخُذوا اْلَماَل قُِتُلوا َوُصِلُبوا، َوِإَذا قـَتَـُلوا َوَلْم يَْأُخُذوا  -ِفي ُقطَّاِع الطَّرِيقِ  -الله عنهما

ُذوا اْلَماَل َوَلْم يـَْقتُـُلوا، ُقِطَعْت أَْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف، َوِإَذا اْلَماَل قُِتُلوا َوَلْم ُيْصَلُبوا، َوِإَذا َأخَ 
ِفِعيِ  َأَخاُفوا السَِّبيَل َوَلْم يَْأُخُذوا َماًَل نـُُفوا ِمْن اأْلَْرِض ". َوَهَذا قـَْوُل َكِثيٍر ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم، َكالشَّا

َماِم َأْن َيْجَتِهَد ِفيِهْم،  َوَأْحَمَد، َوُهَو َقرِيٌب ِمنْ  ُهْم َمْن قَاَل: ِلْْلِ قـَْوِل أَِبي َحِنيَفَة رَِحَمُه اللَُّه. َوِمنـْ
َلُه َمْصَلَحًة، َوِإْن َكاَن َلْم يـَْقُتْل: ِمْثَل َأْن يكون رئيسا مطاعاً فيهم، َويـَْقَطَع َمْن  فـَيَـْقُتَل َمْن رََأى قـَتـْ

ٍة ِفي َأْخِذ اْلَماِل. َكَما رََأى َقْطَعُه َمْصَلَحًة؛ َوإِ  ْن َكاَن َلْم يَْأُخْذ اْلَماَل، ِمْثَل َأْن َيُكوَن َذا َجَلٍد َوقـُوَّ
َأنَّ منهم من درى أنهم إَذا َأَخُذوا اْلَماَل قُِتُلوا َوُقِطُعوا َوُصِلُبوا. َواأْلَوَُّل قـَْوُل اأْلَْكَثِر. َفَمْن َكاَن 

، فَِإنَُّه يـَْقتُـُلُه اإِلمام َحدًّا، ََل َيُجوُز اْلَعْفُو َعْنُه ِبَحاٍل بِِإْجَماِع اْلُعَلَماِء. ذََكَرُه ِمْن اْلُمَحارِبِيَن َقْد قـََتلَ 
 اْبُن المنذر، وَل
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نَـُهَما َأْو خُ  ُصوَمٍة َأْو َنْحِو َيُكوُن َأْمُرُه إَلى َورَثَِة اْلَمْقُتوِل؛ ِبِخاَلِف َما َلْو قـََتَل رَُجٌل رَُجاًل لَِعَداَوٍة بـَيـْ
إن َذِلَك ِمْن اأْلَْسَباِب اْلَخاصَِّة؛ فَِإنَّ َهَذا َدُمُه أِلَْولَِياِء اْلَمْقُتوِل، إْن َأَحبُّوا قتلوا، وإن أحبوا عفوا، و 

. َوَأمَّا اْلُمَحارِبُوَن فَِإنََّما يـُْقتَـُلوَن أِلَ  يََة؛ أِلَنَُّه قـَتَـَلُه لَِغَرٍض َخاصٍ  ْخِذ َأْمَواِل النَّاِس، أحبوا أخذوا الدِ 
َفَضَررُُهْم َعامٌّ؛ بمنزلة السراق، فكان قتلهم حداً لله. َوَهَذا ُمتـََّفٌق َعَلْيِه بـَْيَن اْلُفَقَهاِء، َحتَّى َلْو َكاَن 

َر ُمَكاِفِئ لِْلَقاِتِل، ِمْثَل َأْن َيُكوَن اْلَقاِتُل ُحرًّا َواْلَمْقُتوُل َعْبًدا،  َأْو اْلَقاِتُل مسلماً، اْلَمْقُتوُل َغيـْ



: أِلَنَُّه والمقتول ذمياً أر ُمْسَتْأَمًنا فـََقْد اْختَـَلَف اْلُفَقَهاُء َهْل يـُْقَتُل ِفي اْلُمَحارَبَِة؛ َواأْلَقْـَوى أَنَُّه يـُْقَتلُ 
ِبُحُقوِقِهْم. َوِإَذا َكاَن اْلُمَحارِبُوَن  قُِتَل ِلْلَفَساِد اْلَعامِ  َحدًّا، َكَما يـُْقَطُع إَذا َأَخَذ َأْمَواَلُهْم، وََكَما ُيْحَبسُ 

ُهْم بَاَشَر اْلَقْتَل بِنَـْفِسِه، َواْلَباُقوَن َلُه َأْعَواٌن َورِْدٌء َلُه، فَـ  َقْد ِقيَل: إنَُّه اْلَحَراِميَُّة َجَماَعًة، فَاْلَواِحُد ِمنـْ
يـُْقتَـُلوَن، َوَلْو َكانُوا ِماَئًة، َوَأنَّ الر ِْدَء َواْلُمَباِشَر  يـُْقَتُل اْلُمَباِشُر فـََقْط، َواْلُجْمُهوُر َعَلى َأنَّ اْلَجِميعَ 

قـََتَل  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -َسَواٌء، َوَهَذا ُهَو اْلَمْأثُوُر َعْن اْلُخَلَفاِء الرَّاِشِديَن؛ فَِإنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب 
ِظُر الَِّذي َيْجِلُس َعَلى َمَكان َعاٍل، يـَْنُظُر ِمْنُه َلُهْم من يجيء. رَبِيَئَة اْلُمَحارِبِيَن، َوالرَّبِيَئُة ُهَو النَّا

َتَصَر بـَْعُضَها بِبَـْعٍض َحتَّ  ِة الر ِْدِء َوَمُعونَِتِه. َوالطَّائَِفُة إَذا انـْ ى وألن المباشر إنما تمكن ِمْن قـَْتِلِه بُِقوَّ
اِب َواْلِعَقاِب، َكاْلُمَجاِهِديَن. فَِإنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َصاُروا ُمْمَتِنِعيَن فـَُهْم ُمْشَترُِكوَن ِفي الثَـّوَ 

اْلُمْسِلُموَن تـََتَكافَأُ ِدَماُؤُهْم، َوَيْسَعى ِبِذمَِّتِهْم َأْدنَاُهْم، َوُهْم َيٌد َعَلى من سواهم، يرد »َوَسلََّم، قَاَل: 
َسرَّْت ِمْنُه َسرِيٌَّة فـََغِنَمْت َماًَل، فَِإنَّ يعني أن جيش المسالمين إَذا تَ « متسريهم على قعدهم

 اْلَجْيَش ُيَشارُِكَها ِفيَما َغِنَمْت، أِلَنَـَّها ِبَظْهرِِه َوقـُوَّتِِه تمكنت؛ لكن تنفل
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وا ِفي ِبَدايَِتِهْم الربع بعد عنها نـَْفاًل فَِإنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يـُنَـفِ ُل السَّرِيََّة إَذا َكانُ 
الخمس، فإذا رجعوا إلى أوطانهم وتسرت سرية نفلهم الثلث بـَْعَد اْلُخُمِس، وََكَذِلَك َلْو َغِنَم 

َوَسلََّم ْيِه اْلَجْيُش َغِنيَمًة َشارََكْتُه السَّرِيَُّة، أِلَنَـَّها ِفي َمْصَلَحِة اْلَجْيِش، َكَما َقَسَم النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَ 
ِلَطْلَحَة َوالزُّبـَْيِر يـَْوَم َبْدٍر؛ أِلَنَُّه َكاَن َقْد بـََعثـَُهَما في مصلحة الجيش، فأعوان الطائفة الممتنعة، 

َها، ِفيَما َلُهْم َوَعَلْيِهْم. َوَهَكَذا اْلُمْقَتِتُلوَن َعَلى بَاِطٍل ََل تَْأِويَل ِفيِه؛ ِمْثُل اْلمُ  ِليَن َعَلى ْقَتتِ َوأَْنَصارَُها ِمنـْ
ُه َعَلْيِه َعَصِبيٍَّة، َوَدْعَوى َجاِهِليٍَّة؛ َكَقْيٍس َويََمٍن َوَنْحِوِهَما؛ ُهَما ظَاِلَمَتاِن. َكَما قَاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَّ 

َفْيِهَما فَاْلَقاِتُل َواْلَمْقُتوُل ِفي النَّاِر. ِقيَل: يَ »َوَسلََّم:  ا َرُسوَل اللَِّه! َهَذا إَذا اْلتَـَقى اْلُمْسِلَماِن ِبَسيـْ
أخرجاه في الصحيحين. ولضمن كل « . اْلَقاِتُل، َفَما بَاُل اْلَمْقُتوِل؟ قَاَل: إنَُّه أراد قتل صاحبه

طائفة ما أتلفته لْلخرى ِمْن نـَْفٍس َوَماٍل. َوِإْن َلْم يـُْعَرْف َعْيُن القاتل؛ ألن الطائفة الواحدة 
د، وفي ذلك قوله تعالى: }ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِفي الممتنع بعضها ببعض كالشخص الواح

َلى{ ]البقرة:  ( . َوَأمَّا إَذا َأَخُذوا اْلَماَل فـََقْط، َوَلْم 487[ )سورة البقرة: من اآلية 487اْلَقتـْ
ُدُه اْلُيْمَنى، َورِْجُلُه اْلُيْسَرى، فَِإنَُّه يـُْقَطُع ِمْن ُكلِ  َواِحٍد يَ  -َكَما َقْد يـَْفَعُلُه اأْلَْعَراُب َكِثيًرا-يـَْقتُـُلوا 

عند أكثر العلماء: كأبي حنيفة، وأحمد، َوَغْيرِِهْم. َوَهَذا َمْعَنى قـَْوِل اللَِّه تـََعاَلى }َأْو تـَُقطََّع أَْيِديِهْم 
ي يـَْبِطُش ( . تـُْقَطُع اْلَيُد الَّتِ 33[ )سورة المائدة: من اآلية 33َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف{ ]المائدة: 

ِبَها، َوالر ِْجُل الَِّتي يمشي عليها، وتحسم يده ورجله بِالزَّْيِت اْلَمْغِليِ  َوَنْحِوِه؛ لِيَـْنَحِسَم الدَُّم َفاَل 



َيْخُرُج فـَيُـْفِضي إَلى تـََلِفِه، وََكَذِلَك ُتْحَسُم يَُد السَّاِرِق بالزيت. وهذا الفعل قد َيُكوُن َأزََجَر ِمْن 
نَـُهْم َمْقُطوَع اْلَيِد َوالر ِْجلِ اْلَقْتِل، فَ  َرُهْم إَذا رََأْوا َدائًِما َمْن ُهَو بـَيـْ ، ِإنَّ اأْلَْعَراَب، َوَفَسَقَة اْلُجْنِد َوَغيـْ

 ذََكُروا ِبَذِلَك ُجْرَمهُ 
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َلُه َعَلى َقْطِع َيِدِه فَاْرَتَدُعوا؛ ِبِخاَلِف اْلَقْتِل، فَِإنَُّه َقْد يـُْنَسى؛ َوَقْد يـُْؤثُِر بـَْعُض النـُُّفو  ِس اأْلَبِيَِّة قـَتـْ
ْقتُـُلوا َورِْجِلِه ِمْن ِخاَلٍف، فـََيُكوُن َهَذا َأَشدَّ تـَْنِكياًل َلُه َوأِلَْمثَاِلِه. َوَأمَّا إَذا َشَهُروا السِ اَلَح َوَلْم يَـ 

هم ينفون. فقيل: نـَْفيُـُهْم نـَْفًسا، َوَلْم يَْأُخُذوا َماًَل، ثُمَّ أغمدوه، أو هربوا، وتركوا الحراب، فإن
رَُكوَن يَْأُووَن ِفي بـََلٍد. َوِقيَل: ُهَو َحْبُسُهْم. َوِقيَل: ُهَو َما يـََراُه اإلمام أصلح من  َتْشرِيُدُهْم، َفاَل يـُتـْ

ففي أو حسي َأْو َنْحِو َذِلَك. َواْلَقْتُل اْلَمْشُروُع: ُهَو َضْرُب الرقبة بالكف ونحوه، ألن ذلك أروح 
ُلُه ِمْن اآْلَدِميِ يَن َواْلبَـَهائِِم، إَذا ُقِدَر عليه علىأَنـْوَ  هذا  اِع اْلَقْتِل، وََكَذِلَك َشرََع اللَُّه قـَْتَل َما يـَُباُح قـَتـْ

ْم إنَّ اللََّه َكَتَب اإِلحسان َعَلى ُكلِ  َشْيٍء، فَِإَذا قـَتَـْلتُ »الوجه. قَاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: 
ْبَحَة، وليحد أحد كم َشْفَرَتُه َوْلُيرِْح َذبِيَحَتهُ  َلَة، َوِإَذا َذَبْحُتْم فََأْحِسُنوا الذِ  َرَواُه « . فََأْحِسُنوا اْلِقتـْ

يَمانِ »ُمْسِلٌم، َوقَاَل:  َلًة َأْهُل اإْلِ َلى َوَأمَّا الصَّْلُب اْلَمْذُكوُر فـَُهَو رَفْـُعُهْم عَ « . إنَّ َأَعفَّ النَّاِس ِقتـْ
ُهمْ  َمْن قَاَل:  َمَكان َعاٍل لِيَـَراُهْم النَّاُس، َوَيْشَتِهَر َأْمُرُهْم، َوُهَو بـَْعَد اْلَقْتِل ِعْنَد ُجْمُهوِر اْلُعَلَماِء. َوِمنـْ

َلُهْم ِبَغْيِر السَّيْ  ِف، َحتَّى قَاَل: ُيْصَلُبوَن ثُمَّ يـُْقتَـُلوَن َوُهْم ُمَصلَُّبوَن. َوَقْد َجوََّز بـَْعُض اْلُعَلَماِء قـَتـْ
رَُكوَن َعَلى اْلَمَكاِن اْلَعاِلي، َحتَّى يَُموُتوا َحْتَف أُنُوِفِهْم ِباَل قـَْتٍل. فََأمَّا التَّْمِثيُل ِفي اْلَقْتلِ  َفاَل َيُجوُز  يـُتـْ

ُهَما-إَلَّ َعَلى َوْجِه اْلِقَصاِص، َوَقْد قَاَل ِعْمَراُن ابن حصين  َرُسوُل اللَِّه  َما َخطَبَـَنا» -رضي الله َعنـْ
ا قـَتَـْلَناُهْم، فَِإنَّا َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُخْطَبًة إَلَّ َأَمْرنَا بِالصََّدَقِة، َونـََهانَا َعْن اْلُمثْـَلِة، َحتَّى اْلُكفَّاَر إذَ 

ُقُر بُُطونـَُهْم إَلَّ َأْن يكونوا فعلوا ذلك ََل نَُمثِ ُل ِبِهْم بـَْعَد اْلَقْتِل، َوََل َنْجدَُع آَذانـَُهْم َوأُنُوفـَُهْم، َوََل نَـ  بـْ
ُتْم فـََعاِقُبوا ِبِمْثِل َما « . بنا، فنفعل بهم مثل ما فعال َوالتـَّْرُك َأْفَضُل َكَما قَاَل اللَُّه تـََعاَلى: }َوِإْن َعاقـَبـْ

ٌر ِللصَّاِبرِيَن  ُتْم ِبِه َولَِئْن َصبَـْرُتْم َلُهَو َخيـْ ُرَك ِإَلَّ بِاللَِّه{ ]النحل:  َواْصِبْر َوَما -ُعوِقبـْ  - 421َصبـْ
 (428، ومن اآلية 421[ )سورة النحل: اآلية 428
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ُهمْ -ِقيَل إنَـَّها نـََزَلْت َلمَّا َمثََّل اْلُمْشرُِكوَن ِبَحْمَزَة َوَغْيرِِه ِمْن ُشَهَداِء ُأُحٍد  فـََقاَل  -َرِضَي اللَُّه َعنـْ
فَأَنـَْزَل اللَُّه « . لَِئْن َأْظَفَرِني اللَُّه ِبِهْم أَلَُمثِ َلنَّ ِبِضْعَفْي َما َمثَـُّلوا بَِنا»ْيِه َوَسلََّم: النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَ 



َوِإْن َكاَنْت َقْد نـََزَلْت قـَْبَل َذِلَك ِبَمكََّة، ِمْثَل قـَْولِِه: }َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح -َهِذِه اآْليََة 
( . َوقـَْوِلِه: }َوَأِقِم الصَّاَلَة َطَرَفِي 75[ )سورة اإلسراء: من اآلية 75َأْمِر رَبِ ي{ ]اإلسراء:  ِمنْ 

[ )سوره هود: من اآلية 441النـََّهاِر َوزَُلًفا ِمَن اللَّْيِل ِإنَّ اْلَحَسَناِت يُْذِهْبَن السَّيِ َئاِت{ ]هود: 
ِتي نـََزَلْت ِبَمكََّة، ثُمَّ َجَرى بِاْلَمِديَنِة َسَبٌب يـَْقَتِضي اْلِخطَاَب، ( . َوَغْيِر َذِلَك ِمْن اآْليَاِت الَّ 441

فـََقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه وسلم، " بل نصبر ". وفي صحيح مسلم عن -فَأُْنزَِلْت َمرًَّة ثَانَِيًة 
ُه َعَلْيِه َوَسلََّم إَذا بـََعَث َأِميًرا َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اللَّ »قال:  -رضي الله عنه-بريدة بن الحصيب 

َعَلى َسرِيٍَّة َأْو َجْيٍش َأْو في حاجه نفسه أوصاه في خاصة نفسه بِتَـْقَوى اللَِّه تـََعاَلى َوِبَمْن َمَعُه ِمْن 
، َوََل تـَُغلُّوا َوََل اْلُمْسِلِميَن خيرًا، ثم يقول: اغزوا بسم الله، في َسِبيِل اللَِّه، قَاتُِلوا َمْن َكَفَر بِاَللَّهِ 

َياِن « . تـَْغِدُروا، َوََل ُتَمثِ ُلوا، َوََل تـَْقتـُُلوا َولََيًدا  -ََل ِفي الصَّْحَراءِ -َوَلْو َشَهُروا السِ اَلَح ِفي اْلبُـنـْ
َتِهِب، أِلَنَّ أِلَْخِذ اْلَماِل، فـََقْد ِقيَل: إنَـُّهْم ليسموا ُمَحارِبِيَن، َبْل ُهْم ِبَمْنزَِلِة اْلُمْخَتِلِس َوالْ  ُمنـْ

َياِن َوالصَّ  ْحَراِء اْلَمْطُلوَب يُْدرُِكُه اْلَغْوُث، إَذا اْستَـَغاَث بِالنَّاِس. َوقَاَل َأْكثـَُرُهْم: إنَّ ُحْكَمُهْم ِفي اْلبُـنـْ
، َوَأْكَثِر َأْصَحاِب َأْحمَ  -ِفي اْلَمْشُهوِر َعْنهُ -َواِحٌد. َوَهَذا قـَْوُل َماِلٍك  َد، َوبـَْعِض َوالشَّاِفِعيِ 

َياَن  ُهْم ِفي الصَّْحَراِء؛ أِلَنَّ اْلبُـنـْ َياِن َأَحقُّ بِاْلُعُقوبَِة ِمنـْ َمَحلُّ َأْصَحاِب أَِبي َحِنيَفَة، َبْل ُهْم ِفي اْلبُـنـْ
يـَْقَتِضي ِشدََّة اْلُمَحارَبَِة  اأْلَْمِن َوالطَُّمْأنِيَنِة، َوأِلَنَُّه َمَحلُّ تـََناُصِر النَّاِس َوتـََعاُونِِهْم، فَِإْقَداُمُهْم َعَلْيهِ 

 إَلَّ بـَْعضُ  -َغالًِبا-َواْلُمَغالََبِة؛ َوأِلَنَـُّهْم َيْسُلُبوِن الرَُّجَل ِفي َدارِِه َجِميَع َماِلِه، َواْلُمَساِفُر ََل َيُكوُن َمَعهُ 
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يِهْم اْلَعامَُّة ِفي الشَّاِم َوِمْصَر ( الَّ 4َماِلِه. َوَهَذا ُهَو الصََّواُب؛ ََل ِسيََّما َهُؤََلِء المتحزبون ) ِذيَن ُتَسمِ 
َأْو  ( وََكانُوا ُيَسمَّْوَن بِبَـْغَداَد اْلَعيَّارِيَن؛ َوَلْو َحارَبُوا بِاْلِعِصيِ  َواْلِحَجارَِة اْلَمْقُذوَفِة بِاأْلَْيِدي،2اْلَمْنَسَر )

َوَقْد ُحِكَي َعْن بـَْعِض اْلُفَقَهاِء ََل ُمَحارَبََة إَلَّ بِاْلُمَحدَِّد. اْلَمَقالِيِع َوَنْحِوَها: فـَُهْم ُمَحارِبُوَن أَْيًضا. 
ْجَماَع: َعَلى َأنَّ اْلُمَحارَبََة َتُكوُن بِاْلُمَحدَِّد َواْلُمثْـَقِل. َوَسَواٌء كان فيه خالف أو  َوَحَكى بـَْعُضُهْم اإْلِ

ْلُمْسِلِميَن: َأنَّ َمْن قَاَتَل َعَلى َأْخِذ اْلَماِل بَِأيِ  نوع كان َلْم َيُكْن: فَالصََّواُب الَِّذي َعَلْيِه َجَماِهيُر ا
 من أنواع القتالة فـَُهَو ُمَحاِرٌب قَاِطٌع، َكَما َأنَّ َمْن قَاَتَل اْلُمْسِلِميَن ِمْن اْلُكفَّاِر بَِأيِ  نـَْوٍع َكاَن ِمنْ 

َواِع اْلِقَتاِل فـَُهَو َحْرِبيٌّ، َوَمْن قَاَتَل اْلكُ  فَّاَر ِمْن اْلُمْسِلِميَن ِبَسْيٍف، َأْو رُْمٍح، َأْو َسْهٍم، َأْو ِحَجارٍَة، أَنـْ
، فـَُهَو ُمَجاِهٌد ِفي َسِبيِل اللَِّه. َوَأمَّا إَذا َكاَن يـَْقُتُل النـُُّفوَس ِسرًّا، أِلَْخِذ اْلَماِل؛ ِمْثلَ  الَِّذي  َأْو ِعِصيٍ 

َناِء ا ُهْم قـَتَـَلُهْم َوَأَخَذ َأْمَواَلُهْم. َأْو َيْدُعو إَلى َيْجِلُس ِفي َخاٍن ُيْكرِيِه أِلَبـْ َفَرَد بَِقْوٍم ِمنـْ لسَِّبيِل، فَِإَذا انـْ
منزله من يستأجره لخياطة، أو طب َأْو َنْحَو َذِلَك فـَيَـْقتُـُلُه، َويَْأُخُذ َماَلُه، َوَهَذا ُيَسمَّى اْلَقْتَل ِغيَلًة، 

يِهْم بـَْعُض اْلَعامَِّة الْ  ( فإذا كان ألخذ المال، فهل هم كالمحاربين، أو يجرى 3ُمَعر ِِجيَن )َوُيَسمِ 



ِة َكاْلَقْتِل عليهم ُحْكُم اْلَقَوِد؟ ِفيِه قـَْوََلِن ِلْلُفَقَهاِء. َأَحُدُهَما: أَنَـُّهْم َكاْلُمَحارِبِيَن، أِلَنَّ اْلَقْتَل بِاْلِحيلَ 
 ِمْنُه؛ َبْل َقْد َيُكوُن َضَرُر َهَذا َأَشدَّ؛ أِلَنَُّه ََل َيْدِري ِبِه. ُمَكابـََرٍة، ِكاَلُهَما ََل يُْمِكُن اَِلْحِتَرازُ 

_________ 
 ( نسخة المحترفون.4)
 ( نسخة المفسد.2)
 ( نسخة المعرضين.3)
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والثاني: أن المحارب هو المجاهر بالقتال، وأن هذا المغتال يكون أمره إلى ولي الدم. واألول 
ة؛ َبْل َقْد َيُكوُن َضَرُر َهَذا َأَشدَّ؛ أِلَنَُّه ََل يَْدِري ِبِه. َواْختَـَلَف اْلُفَقَهاُء أَْيًضا أشبه بأصول الشريع

ُهَما-ِفيَمْن يـَْقُتُل السُّْلطَاُن، َكَقتَـَلِة ُعْثَماَن، َوقَاِتِل َعِليٍ   َهْل ُهْم َكاْلُمَحارِبِيَن،  -َرِضَي اللَُّه َعنـْ
أِلَنَّ ِفي  -َعَلى قوليِن ِفي َمْذَهِب َأْحَمَد َوَغْيرِهِ -َيُكوُن َأْمُرُهْم إَلى َأْولَِياِء الدَِّم  فـَيُـْقتَـُلوَن َحدًّا، َأوْ 
 قتله فساداٌ عاما.
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قَاَمِة اْلَحدِ  ِباَل   ُعْدَواٍن فصل َوَهَذا ُكلُُّه إَذا َقَدَر َعَلْيِهْم. فََأمَّا إَذا َطَلبَـُهْم السُّْلطَاُن َأْو نـُوَّابُُه، إِلِ
 ُكلِ ِهْم. َوَمَتى فَاْمتَـنَـُعوا َعَلْيِه، فَِإنَُّه َيِجُب َعَلى اْلُمْسِلِميَن ِقَتاُلُهْم بِات َِفاِق اْلُعَلَماِء، َحتَّى يـَْقِدَر َعَلْيِهمْ 

ْتِلِهْم ُكلِ ِهْم ُقوتُِلوا، َوِإْن َأْفَضى إَلى َقاُدوا إَلَّ ِبِقَتاٍل يـُْفِضي إَلى قـَ َذِلَك؛ َسَواٌء َكانُوا َقْد قـَتَـُلوا  َلْم يـَنـْ
َفَما َأْمَكَن: ِفي اْلُعُنِق وغيره. ويقاتل من قاتل معهم بن  َأْو َلْم يـَْقتُـُلوا. َويـُْقتَـُلوَن ِفي اْلِقَتاِل َكيـْ

. َوِقَتاُل َهُؤََلِء َأوَْكُد ِمْن  قـَْتِل الطََّواِئِف اْلُمْمَتِنَعِة َيْحِميِهْم َويُِعينُـُهْم. فـََهَذا ِقَتاٌل، َوَذاَك إقَاَمُة َحدٍ 
ْساَلِم. فَِإنَّ َهُؤََلِء َقْد َتَحزَّبُوا لَِفَساِد النـُُّفوِس َواأْلَْمَواِل، َوَهاَلِك اْلَحْرِث َوال نَّْسِل؛ َعْن َشَراِئِع اإْلِ

وَن إَلى ِحْصٍن، َأْو َمغَارٍَة َأْو لَْيَس مقصودهم إقامة ِديٍن َوََل ُمْلٍك. َوَهُؤََلِء َكاْلُمَحارِبِيَن الَِّذيَن يَْأوُ 
لي رَْأِس َجَبٍل، َأْو َبْطِن َواٍد، َوَنْحِو َذِلَك: يـَْقَطُعوَن الطَّرِيَق َعَلى َمْن َمرَّ ِبِهْم، َوِإَذا َجاَءُهْم ُجْنُد و 

قَاَمِة اْلُحُدوِد: قَاتَـ  ُلوُهْم َوَدفـَُعوُهْم؛ ِمْثَل األمر يطلبهم ِللدُُّخوِل ِفي طَاَعِة اْلُمْسِلِميَن والجماعَة إِلِ
ُموَن اأْلَْعَراِب الَِّذيَن يـَْقَطُعوَن الطَّرِيَق َعَلى اْلَحاجِ  َأْو َغْيرِِه ِمْن الطُُّرقَاِت، َأْو الجبلية الَِّذيَن يـَْعَتصِ 

ْطِع الطَّرِيِق بـَْيَن الشَّاِم ِبُرُءوِس اْلِجَباِل َأْو اْلَمَغارَاِت؛ لَِقْطِع الطريق. وكاألحالف الَِّذيَن َتَحاَلُفوا ِلقَ 
( فَِإنَـُّهْم يـَُقاتـَُلوَن َكَما ذََكْرنَا: َلِكنَّ ِقَتاَلُهْم لَْيَس ِبَمْنزِلَِة 4َواْلِعَراِق، َوُيَسمُّوَن َذِلَك " النَِّهيَضَة " )



 َأْن َيُكونُوا َأَخُذوا َأْمَواَل النَّاِس ِبَغْيِر ِقَتاِل اْلُكفَّاِر، إَذا َلْم َيُكونُوا ُكفَّارًا، َوََل تـُْؤَخُذ َأْمَواُلُهْم، إَلَّ 
ُهْم ِبَقْدِر َما أخذوا، وإن لم  َحقٍ ؛ فَِإنَّ َعَلْيِهْم َضَمانـََها، فـَيُـْؤَخُذ ِمنـْ

_________ 
 ( نسخة " النهضة " ونسخة " الهيِنصة ".4)
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ُنُه؛ فَِإنَّ ا لر ِْدَء َواْلُمَباِشَر َسَواٌء َكَما قـُْلَناُه، َلِكْن إَذا ُعِرَف نعلم عين اآلخذ. وََكَذِلَك َلْو ُعِلَم َعيـْ
ُنُه َكاَن قـََراُر الضََّماِن َعَلْيِه، َويـَُردُّ َما يـُْؤَخُذ منهم َعَلى َأْربَاِب اأْلَْمَواِل، فَِإْن تـََعذََّر الرَّدُّ   َعَلْيِهْم  َعيـْ

ائَِفِة اْلُمَقاتَِلِة َلُهْم، َوَغْيِر َذِلَك. َبْل اْلَمْقُصوُد ِمْن ِقَتاِلِهْم َكاَن ِلَمَصاِلِح اْلُمْسِلِميَن: ِمْن رِْزِق الطَّ 
ُهْم َجْرًحا ُمْثَخنً  ُعُهْم ِمْن اْلَفَساِد، فَِإَذا ُجرَِح الرَُّجُل ِمنـْ قَاَمِة اْلُحُدوِد، َوَمنـْ ُهْم إِلِ ا، َلْم التََّمكُُّن ِمنـْ

بَـْعُه، إَلَّ ُيْجَهْز َعَلْيِه َحتَّى يَُموَت، إَلَّ   َأْن َيُكوَن َقْد َوَجَب َعَلْيِه اْلَقْتُل. َوِإَذا َهَرَب وََكَفانَا َشرَُّه َلْم نـَتـْ
ُهْم، ُأِقيَم َعَلْيِه اْلَحدُّ الَِّذي يـَُقاُم َعَلى َغْيرِِه.  َأْن َيُكوَن َعَلْيِه َحدٌّ َأْو َنَخاَف َعاِقبَـَتُه، َوَمْن ُأِسَر ِمنـْ

ُد ِفيِهْم َحتَّى يـََرى َغِنيَمَة َأْمَواِلِهْم َوَتْخِميَسَها؛ َوَأْكثـَُرُهْم يَْأبُوَن َذِلَك. فَأَمَّا إذَ َوِمْن اْلُفَقهَ  ا اِء َمْن ُيَشدِ 
َتَحيـَُّزوا إَلى َمْمَلَكِة طَائَِفٍة َخارَِجٍة َعْن شريعة اإلسالم، وأعانوهم على المسلمين. قوتلوا كقتالهم. 

َناِء السَِّبيِل َعَلى الرُُّءوِس، َوَأمَّا َمْن َكاَن ََل   يـَْقَطُع الطَّرِيَق، َوَلِكنَُّه يأخذ خفارة أو ضريبة ِمْن أَبـْ
، َواأْلَْحَماِل َوَنْحِو َذِلَك، فـََهَذا َمكَّاٌس، َعَلْيِه ُعُقوبَُة اْلَمكَّاِسيَن. َوَقْد اْختَـَلَف اْلُفَقهَ  اُء ِفي َوالدََّوابِ 

َقِطُع ِبِه، َمَع أَنَُّه َأَشدُّ النَّاِس َعَذابًا يـَْوَم َجَواِز قـَْتِلِه، َولَ  ْيَس ُهَو ِمْن ُقطَّاِع الطَّرِيِق؛ فَِإنَّ الطَّرِيَق ََل يـَنـْ
اِحُب لََقْد تَاَبْت تـَْوبًَة َلْو تَابـََها صَ »اْلِقَياَمِة، َحتَّى قَاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي اْلَغاِمِديَِّة: 

ِقَتاُل اْلُمَحارِبِيَن بِِإْجَماِع اْلُمْسِلِميَن.  -الَِّذيَن تـَُراُد َأْمَواُلُهمْ -َوَيُجوُز للمظلومين « َمْكٍس، َلُغِفَر َلهُ 
لَّى اللَُّه َعَلْيِه َوََل َيِجُب َأْن يـَْبُذَل َلُهْم ِمْن اْلَماِل ََل قَِليٍل َوََل َكِثيٍر، إَذا َأْمَكَن ِقَتاُلُهْم. قَاَل النَِّبيُّ صَ 

َمْن قُِتَل ُدوَن َماِلِه فـَُهَو َشِهيٌد، َوَمْن قُِتَل ُدوَن َدِمِه فـَُهَو َشِهيٌد، َوَمْن قُِتَل ُدوَن ِديِنِه فـَُهَو »َوَسلََّم: 
 « .َشِهيٌد، َوَمْن قُِتَل ُدوَن ُحْرَمِتِه فهو شهيد
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يِه اْلُفَقَهاُء " الصَّاِئَل " َوُهَو الظَّاِلُم ِباَل تَْأِويٍل َوََل ِوََليٍَة، فَِإَذا َكاَن َمْطُلوبُُه المال  َوَهَذا الَِّذي ُتَسمِ 
ًئا مِ  ْن اْلَماِل جاز دفعه ِبَما يُْمِكُن، فَِإَذا َلْم يـَْنَدِفْع إَلَّ بِاْلِقَتاِل ُقوِتَل، َوِإْن تـََرَك اْلِقَتاَل َوَأْعطَاُهْم َشيـْ

ْنَساِن، َأْو َيْطُلَب ِمْن اْلَمْرَأِة،  -َكاَن َمْطُلوبُُه اْلُحْرَمةَ َجاَز، َوَأمَّا إَذا   ِمْثُل َأْن َيْطُلَب الز ِنَا ِبَمَحارِِم اإْلِ



ُن، َوَلْو َأْو الصَِّبيِ  اْلَمْمُلوِك َأْو َغْيرِِه اْلُفُجوَر ِبِه. فَِإنَُّه َيِجُب َعَلْيِه َأْن َيْدَفَع َعْن نـَْفِسِه ِبَما يُْمكِ 
ْذَل اْلَماِل بِاْلِقَتاِل، َوََل َيُجوُز التَّْمِكيُن ِمْنُه ِبَحاٍل؛ ِبِخاَلِف اْلَماِل فَِإنَُّه َيُجوُز التَّْمِكيُن ِمْنُه؛ أِلَنَّ بَ 

ُر َجائٍِز. َوَأمَّا إَذا َكاَن َمْقُصوُدُه قـَْتَل اإْلِ  ْنَساِن، َجاَز َلُه َجائٌِز، َوَبْذَل اْلُفُجوِر بِالنـَّْفِس َأْو بِاْلُحْرَمِة َغيـْ
الدَّْفُع َعْن نـَْفِسِه. َوَهْل َيِجُب عليه؟ على قولين للعلماء ِفي َمْذَهِب َأْحَمَد َوَغْيرِِه. َوَهَذا إَذا َكاَن 

َنًة، ِمْثُل َأْن َيْخَتِلَف ُسْلطَانَاِن ِللْ  -َواْلِعَياُذ بِاَللَّهِ  -ِللنَّاِس ُسْلطَاٌن، فََأمَّا إَذا َكانَ  ُمْسِلِميَن، ِفتـْ
ْنَساِن، إَذا َدَخَل َأَحُدُهَما بـََلَد اآْل  َخَر، َوَجَرى السَّْيُف، َأْن َويـَْقَتِتاَلِن َعَلى اْلُمْلِك، فـََهْل َيُجوُز ِلْْلِ

َنِة، َأْو َيْسَتْسِلَم َفاَل يـَُقاِتَل ِفيَها؟ َعَلى قـَْولَْيِن أِلَْهِل اْلِعْلِم، ِفي مَ  ْذَهِب َيْدَفَع َعْن نـَْفِسِه ِفي اْلِفتـْ
فـََعَلْيِه  -ُذوا اأْلَْمَواَل الَِّتي ِللنَّاسِ َوَقْد َأخَ -َأْحَمَد َوَغْيرِِه. فَِإَذا َظِفَر السُّْلطَاُن بِاْلُمَحارِبِيَن اْلَحَراِميَِّة 

ُهْم اأْلَْمَواَل الَِّتي ِللنَّاِس، َويـَُردََّها َعَلْيِهْم، َمَع إقَاَمِة اْلَحدِ  َعَلى أَْبَدانِِهمْ  . وََكَذِلَك َأْن َيْسَتْخرَِج ِمنـْ
ليهم عاقبهم بالحبر َوالضَّْرِب، َحتَّى يَُمكِ ُنوا السَّاِرُق؛ فَِإْن اْمتَـنَـُعوا ِمْن إْحَضاِر اْلَماِل بـَْعَد ثبوته ع

ْخَباِر ِبَمَكانِِه َكَما يـَُعاَقُب ُكلُّ ُمْمَتِنٍع عَ  ْن َحقٍ  ِمْن َأْخِذِه بِِإْحَضارِِه َأْو تـَوِْكيِل َمْن ُيْحِضُرُه، َأْو اإْلِ
ِكَتابِِه َأْن َيْضِرَب اْمَرأََتُه إَذا َنَشَزْت، فَاْمتَـنَـَعْت من َوَجَب َعَلْيِه َأَداُؤُه؛ فَِإنَّ اللََّه َقْد أَبَاَح ِللرَُّجِل ِفي  

َها، َحتَّى تـَُؤدِ يَُه. فـََهُؤََلِء َأْوَلى َوَأْحَرى. َوَهِذِه اْلُمطَالََبُة َواْلُعُقوبَُة َحقٌّ لِ  َربِ  الحق اْلَواِجِب َعَليـْ
 اَلَحَة َعَلْيِه؛ َأْو العفو عناْلَماِل، فَِإْن َأرَاَد ِهبَـتَـُهْم اْلَماَل، َأْو اْلُمصَ 

(4/84) 

 

َماِم ُعُقوبَِتِهْم فـََلُه َذِلَك ِبِخاَلِف إقَاَمِة اْلَحدِ  َعَلْيِهْم؛ فَِإنَُّه ََل َسِبيَل إَلى اْلَعْفِو َعْنُه ِبَحاٍل، َولَ  ْيَس ِلْْلِ
اأْلَْمَواُل َقْد َتِلَفْت بِاأْلَْكِل َوَغْيرِِه ِعْنَدُهْم َأْو  َأْن يـُْلزَِم َربَّ اْلَماِل بِتَـْرِك َشْيٍء ِمْن َحقِ ِه. َوِإْن َكاَنتْ 

ِعْنَد السَّاِرِق. َفِقيَل: َيْضَمُنونـََها أِلَْربَاِبَها، َكَما َيْضَمُن َسائُِر اْلَغارِِميَن. وهو قول الشافعي وأحمد 
ُهَما- ْعَساِر ِفي ِذمَِّتِهْم إَلى -رضي الله َعنـْ َقى َمَع اإْلِ َمْيَسَرٍة. َوِقيَل: ََل َيْجَتِمُع اْلُغْرُم َواْلَقْطُع؛  َوتـَبـْ

َوِقيَل: َيْضَمُنونـََها مع اليسار فقط دون اإلعسار، وهو قـَْوُل  -رَِحَمُه اللَّهُ -َوُهَو قـَْوُل أَِبي َحِنيَفَة 
اأْلَْمَواِل ُجْعاًل َعَلى طب المحاربين، . َوََل َيِحلُّ ِللسُّْلطَاِن َأْن يَْأُخَذ ِمْن َأْربَاِب -رَِحَمُه اللَّهُ -َماِلٍك 

ُهْم، َوََل َعَلى َطَلِب السَّارِِقيَن، ََل لِنَـْفِسِه، َوََل لِْلُجْندِ  ، َواْرِتَجاِع َأْمَواِل النَّاِس ِمنـْ  وإلقامة اْلَحدِ 
يِل اللَِّه، فـََيْخُرُج ِفيِه ُجْنُد الَِّذيَن يـُْرِسُلُهْم ِفي َطَلِبِهْم: َبْل َطَلُب َهُؤََلِء ِمْن نرع اْلِجَهاِد ِفي َسبِ 

ِفي  اْلُمْسِلِميَن، َكَما َيْخُرُج ِفي َغْيرِِه ِمْن اْلَغَزَواِت الَِّتي ُتَسمَّى اْلبَـْيَكاَر. َويـُْنِفُق َعَلى اْلُمَجاِهِدينَ 
َعطَاٌء َيْكِفيِهْم َوِإَلَّ  َهَذا ِمْن اْلَماِل الَِّذي يـُْنِفُق ِمْنُه َعَلى سائر الغزاة، فإن كان لهم إْقطَاٌع َأوْ 

 َكاَن َأْعطَاُهْم َتَماَم ِكَفايَِة َغْزِوِهْم ِمْن َماِل اْلَمَصاِلِح ِمْن الصََّدقَاِت؛ فَِإنَّ َهَذا ِمْن َسِبيِل اللَِّه. فَِإنْ 
َناِء السَِّبيِل اْلَمْأُخوِذيَن زََكاٌة، ِمْثُل التُّجَّاِر الَِّذيَن َقْد يـُْؤَخذُ  وَن، فََأَخَذ اإِلمام زََكاَة َأْمَواِلِهْم، َعَلى أَبـْ



َتْحَتاُج وأنفقهما ِفي َسِبيِل اللَِّه، َكنَـَفَقِة الَِّذيَن َيْطُلُبوَن اْلُمَحارِبِيَن جاز. َوَلْو َكاَنْت َلُهْم َشوَْكٌة َقوِيٌَّة 
يُِعينُـُهْم َعَلى إْحَضاِر إَلى تأليف، فأعطى اإِلمام من الفيء والمصالح والزكاة لِبَـْعِض ُرَؤَسائِِهْم 

ُهْم، َوَقْد اْلَباِقيَن، َأْو لِتَـْرِك َشر ِِه فـََيْضُعُف اْلَباُقوَن َوَنْحُو َذِلَك َجاَز، وََكاَن َهُؤََلِء ِمْن اْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبُـ 
ُر َواِحٍد ِمْن اأْلَئِمَِّة، َكَأْحَمَد وغيره، وهو ظاهر الكتاب و  السن وأصول ذََكَر ِمْثَل َذِلَك َغيـْ

 الشريعة.
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َوََل َيُجوُز َأْن يـُْرِسَل اإِلمام َمْن َيْضُعُف َعْن ُمَقاَوَمِة اْلَحَراِميَِّة، َوََل َمْن يَْأُخُذ َماًَل من المأخوذين: 
َناِء السَِّبيِل، َبْل يـُْرِسُل ِمْن اْلُجْنِد اأْلَْقوِيَاِء اأْلَُمَناِء؛ إَلَّ   َأْن يـَتَـَعذََّر َذِلَك، التجار ونحوهم ِمْن أَبـْ

وَن فـَيُـْرِسَل اأْلَْمَثَل فَاأْلَْمَثَل. فَِإْن َكاَن بـَْعُض نـُوَّاِب السُّْلطَاِن َأْو رَُؤَساِء اْلُقَرى َوَنْحِوِهْم يَْأُمرُ 
عنهم، وأرضى اْلَحَراِميََّة بِاأْلَْخِذ ِفي اْلَباِطِن َأْو الظَّاِهِر، َحتَّى إَذا َأَخُذوا شيئا قاسمهم ودافع 

ْمِكُن المأخوذين ببعض َأْمَواِلِهْم، َأْو َلْم يـُْرِضِهْم، فـََهَذا َأْعَظُم ُجْرًما ِمْن ُمَقدَِّم اْلَحَراِميَِّة؛ أِلَنَّ َذِلَك يُ 
ْن قُِتُلوا َدفْـُعُه ِبُدوِن َما يـَْنَدِفُع بِِه َهَذا. َواْلَواِجُب َأْن يقال فيه ما يقال في الردء َواْلَعْوِن َلُهْم. فَإِ 

َوَأْكَثِر َأْهِل اْلِعْلِم. وإن  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -قُِتَل ُهَو َعَلى قول أمير المؤمنين عمر ابن اْلَخطَّاِب 
أخذوا المال قطعت يده ورجله، َوِإْن قـَتَـُلوا َوَأَخُذوا اْلَماَل قـََتَل َوَصَلَب. َوَعَلى قـَْوِل طَائَِفٍة ِمْن 

ْقَطُع َويـَْقُتُل َوَيْصُلُب، َوِقيَل ُيَخيـَُّر بـَْيَن َهَذْيِن، َوِإْن َكاَن لم يأذن َلُهْم؛ َلِكْن َلمَّا َقَدَر َأْهِل اْلِعْلِم يَـ 
ِتاًل َعَلْيِهْم قَاَسَمُهْم اأْلَْمَواَل، َوَعطََّل بـَْعَض اْلُحُقوِق َواْلُحُدوِد. َوَمْن آَوى ُمَحارِبًا َأْو َسارِقًا، َأْو قَا

ْم. ِممَّْن َوَجَب َعَلْيِه َحدٌّ َأْو َحقٌّ لِلَِّه تـََعاَلى، َأْو آلدمي، ومنعه أن َيْستَـْوِفي ِمْنُه اْلَواِجَب ِباَل َوَنْحَوهُ 
ُعْدَواٍن، فـَُهَو َشرِيُكُه في الجرم، وقد لعنه الله ورسوله. روى مسلم في صحيحه، عن علي ابن 

َلَعَن اللَُّه َمْن َأْحَدَث »اَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: قَاَل: قَ  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -أَِبي طَاِلٍب 
َوِإَذا ظُِفَر ِبَهَذا الَِّذي آَوى اْلُمْحِدَث، فَِإنَُّه طلب ِمْنُه إْحَضارُُه، َأْو « . َحَدثًا َأْو آَوى ُمْحِدثًا

ْعاَلُم ِبِه، فَِإْن اْمتَـَنَع ُعوِقَب بِاْلَحبْ  َن ِمْن َذِلَك اْلُمْحِدِث،  اإْلِ ِس َوالضَّْرِب َمرًَّة بـَْعَد َمرٍَّة َحتَّى يَُمكِ 
َكَما ذََكْرنَا أَنَُّه يعاقب الممتنع من أداء المال الواجب. فمن َوَجَب ُحُضورُُه ِمْن النـُُّفوِس َواأْلَْمَواِل 

 يـَُعاَقُب َمْن منع حضورها.
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ُف َمَكاَن اْلَماِل اْلَمْطُلوِب ِبَحقٍ ، َأْو الرَُّجَل اْلَمْطُلوَب ِبَحقٍ ، َوُهَو الَِّذي يمنعه، َوَلْو َكاَن رَُجاًل يـَْعرِ 
ْعاَلُم ِبِه َوالدَََّلَلُة َعَلْيِه، َوََل َيُجوُز ِكْتَمانُُه. فَِإنَّ َهَذا ِمْن بَاِب التـََّعاوُ  ِن َعَلى اْلِبرِ  فتنة َيِجُب َعَلْيِه اإْلِ

ى، َوَذِلَك َواِجٌب؛ ِبِخاَلِف َما َلْو َكاَن النـَّْفُس َأْو اْلَماُل َمْطُلوبًا بَِباِطٍل، فإنه َل يحل َوالتـَّْقوَ 
ْثِم َواْلُعْدَواِن؛ َبْل َيِجُب الدَّْفُع َعْنُه، أِلَنَّ َنْصَر ا ْعاَلُم ِبِه، أِلَنَُّه ِمْن التـََّعاُوِن َعَلى اإْلِ ْلَمْظُلوِم اإْلِ

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه، َصلَّى اللَُّه  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -الصَِّحيَحْيِن، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َواِجٌب، َفِفي 
اُْنُصْر َأَخاَك ظَاِلًما َأْو َمْظُلوًما. قـُْلُت: يَا َرُسوَل اللَِّه أَْنُصُرُه َمْظُلوًما. َفَكْيَف أَْنُصُرُه »َعَلْيِه َوَسلََّم: 

َوَرَوى ُمْسِلٌم َنْحَوُه َعْن َجاِبٍر، َوِفي « . اَل: َتْمنَـُعُه ِمْن الظُّْلِم، َفَذِلَك َنْصُرَك إيَّاهُ ظَاِلًما؟ قَ 
َأَمَرنَا رسول الله وَل ِبَسْبٍع، َونـََهانَا َعْن »قَاَل:  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -الصَِّحيَحْيِن َعْن اْلبَـَراِء ْبِن َعاِزٍب 

َياَدِة اْلَمرِيِض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم، وإجابة الدعوة َسْبٍع: َأَمَرنَا ِبعِ 
ورد السالم، َوَنْصِر اْلَمْظُلوِم، َونـََهانَا َعْن َخَواتِيِم الذََّهِب، َوَعْن الشُّْرِب بِاْلِفضَِّة، َوَعْن اْلَمَياثِِر، 

يَباجِ  َرقِ  َوَعْن لُْبِس اْلَحرِيِر َواْلَقسِ يِ  َوالدِ  ْستَـبـْ ْعاَلِم ِبَمَكانِِه « . َواإْلِ فَِإْن اْمتَـَنَع َهَذا اْلَعاِلُم ِبِه ِمْن اإْلِ
ُلُه النِ َيابَُة. َجاَزْت ُعُقوبـَُتُه بِاْلَحْبِس َوَغْيرِِه، َحتَّى ُيْخِبَر ِبِه، أِلَنَُّه اْمتَـَنَع ِمْن َحقٍ  َواِجٍب َعَلْيِه، ََل َتْدخُ 

دََّم، َوََل َتُجوُز ُعُقوبـَُتُه َعَلى َذِلَك، إَلَّ إَذا ُعِرَف أَنَُّه َعاِلٌم ِبِه. َوَهَذا مطرد فيما فـَُعوِقَب َكَما تـَقَ 
ُرُهْم، ِفي ُكلِ  َمْن اْمتَـَنَع ِمْن َواِجٍب، ِمْن قـَْوٍل َأْو ِفْعٍل، وليس هذا  ُه اْلُوََلُة َواْلُقَضاُة َوَغيـْ تـَتَـَوَلَّ

َوَجَب َعَلى َغْيرِِه، َوََل ُعُقوبًَة َعَلى ِجَنايَِة َغْيرِِه، َحتَّى َيْدُخَل ِفي قـَْوله تعالى: بمطالبة ِللرَُّجِل ِبَحقٍ  
( . َوِفي قـَْوِل النَِّبيِ  َصلَّى اللَُّه 45[ )سورة اإلسراء: من اآلية 45}َوََل َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر{ ]اإلسراء: 

َوِإنََّما َذِلَك ِمْثُل َأْن يُْطَلَب ِبَماٍل َقْد َوَجَب « . ٍن إَلَّ َعَلى نـَْفِسهِ َأََل ََل َيْجِني َجا»َعَلْيِه َوَسلََّم: 
 َعَلى َغْيرِِه،
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وهو ليس وكياًل وَل ضامنا َوََل َلُه ِعْنَدُه َماٌل. َأْو يـَُعاَقَب الرَُّجُل جريرة َقرِيِبِه َأْو َجارِِه، ِمْن َغْيِر َأْن 
َب، ََل بِتَـْرِك َواِجٍب، َوََل ِبِفْعٍل ُمَحرٍَّم، فـََهَذا الَِّذي ََل َيِحلُّ. فََأمَّا َهَذا فَِإنََّما َيُكوَن هو َقْد َأْذنَ 

 يـَُعاَقُب َعَلى َذْنِب نـَْفِسِه، َوُهَو َأْن َيُكوَن َقْد َعِلَم َمَكاَن الظَّاِلِم، الَِّذي يُْطَلُب ُحُضورُُه َِلْسِتيَفاءِ 
َعانَِة َوالنُّْصَرِة  اْلَحقِ ، َأْو يـَْعَلمُ  َمَكاَن اْلَماِل الَِّذي َقْد تـََعلََّق ِبِه ُحُقوُق اْلُمْسَتِحقِ يَن، فـََيْمَتِنُع ِمْن اإْلِ

اْلَواِجَبِة َعَلْيِه ِفي اْلِكَتاِب والسنة واإلجماع، إما محاباة أو حمية لذلك الظالم، كما قد يفعل 
ا ُمَعاَداًة َأْو بـُْغًضا ِلْلَمْظُلوِم. َوَقْد قَاَل اللَُّه تـََعاَلى: }َوََل أهل العصبية بـَْعُضُهْم بِبَـْعٍض، َوِإمَّ 

[ )سورة المائدة: 7َيْجرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم َعَلى َأَلَّ تـَْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأقْـَرُب ِللتـَّْقَوى{ ]المائدة: 
ًنا َوَفَشاًل عن القيام لله والقيام بِاْلقِ -( . وإما إعراضا 7من اآلية  ْسِط الَِّذي َأْوَجَبُه اللَه َوُجبـْ



 َلُهْم اْنِفُروا ِفي َوِخْذََلنًا ِلِديِنِه، َكَما يـَْفَعُل التَّارُِكوَن لَِنْصِر اللَِّه َوَرُسوِلِه، َوِديِنِه وَِكَتاِبِه، الَِّذيَن إَذا ِقيلَ 
تـَْقِديٍر فـََهَذا الضَّْرُب، َيْسَتِحقُّ اْلُعُقوبََة بِات َِفاِق العلماء. َسِبيِل اللَِّه اثَّاقـَُلوا إَلى اأْلَْرِض. َوَعَلى ُكلِ  

وما لم يسلك هذه السبل، عطلت الحدود وضيعت الحقوق، وأكل القوى الضعيف. َوُهَو ُيْشِبُه 
يِمِه ِلَحاِكٍم َعاِدٍل، يُوِفي ِبِه َمْن ِعْنَدُه َماُل الظَّاِلِم اْلُمَماِطِل ِمْن َعْيٍن َأْو َدْيٍن، َوَقْد اْمتَـَنَع ِمْن َتْسلِ 

َنُه، َأْو يـَُؤدِ ي ِمْنُه النـََّفَقَة اْلَواِجَبَة َعَلْيِه أِلَْهِلِه َأْو َأقَارِِبِه َأْو َمَمالِيِكِه َأْو بـََهائِمِ  ِه. وََكِثيًرا َما يجب َديـْ
ِة َقرِيِبِه، وََكَما تجب الدية َعَلى على الرجل حق بسبب غيره، كلما َتِجُب َعَلْيِه النـََّفَقُة ِبَسَبِب َحاجَ 

 َعاِقَلِة اْلَقاِتِل. َوَهَذا الضَّْرُب ِمْن التـَّْعزِيِر ُعُقوبٌَة ِلَمْن ُعِلَم َأنَّ ِعْنَدُه َماًَل َأْو نفساً يجب
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أَنَُّه َخِبيٌر ِبِه َوُهَو ََل ُيْخِبُر ِبَمَكانِِه. إْحَضارُُه، َوُهَو ََل ُيْحِضُرُه؛ َكاْلُقطَّاِع َوالسُّرَّاِق َوُحَماتِِهْم، َأْو ُعِلَم 
ْحَضاِر، لَِئالَّ يـَتَـَعدَّى َعَلْيِه الطَّاِلُب َأْو َيْظِلَمُه، فـََهَذا ُمحْ  ْخَباِر َواإْلِ ِسٌن. وََكِثيًرا فََأمَّا إْن اْمتَـَنَع ِمْن اإْلِ

اْلَواِجُب َتْمِييُز اْلَحقِ  ِمْن اْلَباِطِل. َوَهَذا يـََقُع  َما َيْشَتِبُه َأَحُدُهَما بِاآْلَخِر، ويجتمع شبهة وشهوة. وَ 
نَـُهَما قـََرابٌَة َأْو  َكِثيًرا ِفي الرَُّؤَساِء ِمْن َأْهِل اْلَباِديَِة َواْلَحاِضَرِة، إَذا اْسَتَجاَر ِبِهْم ُمْسَتِجيٌر، َأْو َكاَن بـَيـْ

-ِليََّة، َواْلِعزََّة باإِلثم، َوالسُّْمَعَة ِعْنَد اأْلَْوبَاِش: أَنَـُّهْم يـَْنُصُرونَُه َصَداَقٌة، فَِإنَـُّهْم يـََرْوَن اْلَحِميََّة اْلَجاهِ 
َعَلى اْلُمِحقِ  اْلَمْظُلوِم؛ ََل ِسيََّما إْن َكاَن اْلَمْظُلوُم رَئِيًسا يـَُناِديِهْم ويناويهم،  -َوِإْن َكاَن ظَاِلًما ُمْبِطاًل 

َجاِهِليٌَّة  -َعَلى اإْلِْطاَلقِ -من يناويهم ُذَلًّ َأْو َعْجًزا؛ َوَهَذا فيرون في تسليم المستجير بهم إلى 
َيا. َوَقْد ذكر أنه إنما كان سبب كثير ِمْن ُحُروِب  نـْ يِن َوالدُّ محضة. وهي ِمْن َأْكَبِر َأْسَباِب َفَساِد الدِ 

تـَْغِلَب، إَلى َنْحِو َهَذا، وكذلك سبب اأْلَْعَراِب، َكَحْرِب اْلَبُسوِس الَِّتي َكاَنْت بـَْيَن بَِني َبْكٍر وَ 
دخول الترك، والمغول دار اإلسالم، واستيالئهم َعَلى ُمُلوِك َما َورَاِء النـَّْهِر َوُخَراَساَن: َكاَن سببه 

نَّ َأْكَرَم نحو هذا. ومن أذل نفسه لته فـََقْد َأَعزََّها، َوَمْن َبَذَل اْلَحقَّ ِمْن نـَْفِسِه فـََقْد َأْكَرَم نـَْفَسُه، فَإِ 
ْثِم، فـََقْد َأَذلَّ نَـ  ْفَسُه َوَأَهانـََها، اْلَخْلِق ِعْنَد اللَِّه أَتْـَقاُهْم. َوَمْن اْعتَـزَّ بِالظُّْلِم: ِمْن َمْنِع اْلَحقِ ، َوِفْعِل اإْلِ

[ )سورة فاطر: من اآلية 41قَاَل اللَُّه تـََعاَلى: }َمْن َكاَن يُرِيُد اْلِعزََّة فَِللَِّه اْلِعزَُّة َجِميًعا{ ]فاطر: 
َها ا41 أْلََذلَّ ( . َوقَاَل تـََعاَلى َعْن اْلُمَناِفِقيَن: }يـَُقوُلوَن لَِئْن رََجْعَنا ِإَلى اْلَمِديَنِة لَُيْخرَِجنَّ اأْلََعزُّ ِمنـْ

[ )سورة المنافقون: 7]المنافقون: َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ََل يـَْعَلُموَن{ 
( . َوقَاَل اللَُّه تـََعاَلى ِفي ِصَفِة َهَذا الضَّْرِب: }َوِمَن النَّاِس َمْن يـُْعِجُبَك قـَْولُُه ِفي اْلَحَياِة 7اآلية 

ْلِبِه َوُهَو أََلدُّ اْلِخَصاِم  َيا َوُيْشِهُد اللََّه َعَلى َما ِفي قـَ نـْ ِفي اأْلَْرِض لِيُـْفِسَد ِفيَها  َوِإَذا تـََولَّى َسَعى -الدُّ
ْثِم َفَحْسُبُه  -َويـُْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل َواللَُّه ََل ُيِحبُّ اْلَفَساَد  َوِإَذا ِقيَل لَُه اتَِّق اللََّه َأَخَذْتُه اْلِعزَُّة بِاإْلِ

 ( .211-211[ )سورة البقرة: اآليات 211 - 211َجَهنَُّم َولَِبْئَس اْلِمَهاُد{ ]البقرة: 
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إْن َكاَن َمْظُلوًما يـَْنُصُرُه. َوََل يـَثْـُبُت أَنَُّه مظلوم  -َوِإنََّما اْلَواِجُب َعَلى َمْن اْسَتَجاَر ِبِه ُمْسَتِجيرٌ 
بمجرد دعواه؛ فطالما اشتكى الوجل وهو ظالم؛ بل يكثف َخبَـَرُه ِمْن َخْصِمِه َوَغْيرِِه، فَِإْن َكاَن 

ِة. وإن كان   ظَاِلًما َردَّهُ  َعْن الظُّْلِم بِالر ِْفِق إْن َأْمَكَن؛ إمَّا ِمْن ُصْلٍح َأْو ُحْكٍم بِاْلِقْسِط، َوِإَلَّ فَِباْلُقوَّ
 كل منهما ظَاِلًما َمْظُلوًما َكَأْهِل اأْلَْهَواِء، ِمْن قـَْيٍس َويََمٍن َوَنْحِوِهْم. َوَأْكثـَُر اْلُمَتَداِعيَن ِمْن َأْهلِ 

نَـُهَما:  اأْلَْمَصارِ  َهٍة َأْو تَْأوِيٍل، َأْو َغَلٍط َوَقَع ِفيَما بـَيـْ َر ظَاِلَمْيِن. ِلُشبـْ َواْلبَـَواِدي، أو كان َجِميًعا َغيـْ
نَـُهَما بِاإْلِْصاَلِح، َأْو اْلُحْكِم، َكَما قَاَل اللَُّه تـََعاَلى: }َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اقْـتَـ  تَـُلوا َسَعى بـَيـْ

نَـُهَما فَِإْن بـََغْت ِإْحَداُهَما َعَلى اأْلُْخَرى فـََقاتُِلوا الَِّتي تـَْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر اللَّهِ فََأصْ   ِلُحوا بـَيـْ
نَـُهَما بِاْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن  ِإْخَوٌة ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن  -فَِإْن فَاَءْت فََأْصِلُحوا بـَيـْ

[ )سورة الحجرات: 41 - 5فََأْصِلُحوا بـَْيَن َأَخَوْيُكْم َواتَـُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْرَحُموَن{ ]الحجرات: 
َر ِفي َكِثيٍر ِمْن َنْجَواُهْم ِإَلَّ َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو 41، 5اآليتان  ( . َوقَاَل تـََعاَلى: }ََل َخيـْ

ْيَن النَّاِس َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّه َفَسْوَف نـُْؤتِيِه َأْجًرا َعِظيًما{ ]النساء: ِإْصاَلٍح بَـ 
( . وقد روى أبو داود في السنن. عزر النَِّبيِ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 441[ )سورة النساء: اآلية 441

َصِبيَِّة َأْن يـَْنُصَر الرَُّجُل قـَْوَمُه ِفي اْلَحقِ ؟ قَاَل: ََل. قَاَل: َوَلِكْن ِمْن ِقيَل َلُه: " َأِمْن اْلعَ »َوَسلََّم أَنَُّه 
رُُكْم الدَّاِفُع َعْن قـَْوِمِه َما َلْم يَْأثَمْ »َوقَاَل: « . اْلَعَصِبيَِّة َأْن يـَْنُصَر الرَُّجُل قـَْوَمُه ِفي اْلَباِطلِ  « . َخيـْ

 قـَْوَمُه بِاْلَباِطِل َكَبِعيٍر تـََردَّى ِفي َمَثُل الَِّذي يـَْنُصرُ »َوقَاَل: 
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َمْن َسِمْعُتُموُه يـَتَـَعزَّى ِبَعَزاِء اْلَجاِهِليَِّة فََأِعضُّوُه ِبَهنِ  أَبِيِه. َوََل »َوقَاَل: « . بِْئٍر فـَُهَو َيُجرُّ ِبَذنَِبهِ 
ْساَلِم َوالْ « . ُتَكنُّوا ُقْرآِن: ِمْن َنَسٍب َأْو بـََلٍد، َأْو ِجْنٍس َأْو َمْذَهٍب، َأْو وَُكلُّ َما َخَرَج َعْن َدْعَوِة اإْلِ

َلمَّا اْخَتَصَم رَُجاَلِن ِمْن اْلُمَهاِجرِيَن واألنصار فقال »َطرِيَقٍة: فـَُهَو ِمْن َعَزاِء اْلَجاِهِليَِّة، َبْل 
ْنَصاِر، قَاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْلُمَهاِجِريُّ: يَا َلْلُمَهاِجرِيَن، َوقَاَل اأْلَْنَصاِريُّ: يَا َلْْلَ 

 َوَغِضَب ِلَذِلَك َغَضًبا شديدا.« . أَِبَدْعَوى اْلَجاِهِليَِّة َوأَنَا بـَْيَن َأْظُهرُِكمْ 
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 [حد السارق]
اإلجماع، قال الله تـََعاَلى: فصل َوَأمَّا السَّاِرُق فـََيِجُب َقْطُع َيِدِه اْلُيْمَنى بِاْلِكَتاِب والسنة و 

َفَمْن  -}َوالسَّاِرُق َوالسَّارَِقُة فَاْقَطُعوا أَْيِديـَُهَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكاًَل ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم 
[ 35 - 37ِحيٌم{ ]المائدة: تَاَب ِمْن بـَْعِد ظُْلِمِه َوَأْصَلَح فَِإنَّ اللََّه يـَُتوُب َعَلْيِه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَ 

( . وَل يجوز بعد ثبوت الحد بالبينة عليه، أو باإلقرار تأخيره: 35، 37)سورة المائدة: اآليتان 
ُرُه، َبْل تـُْقَطُع َيُدُه ِفي اأْلَْوقَاِت اْلُمَعظََّمِة َوَغْيرَِها؛ فَِإنَّ  إقَاَمَة َل بحبس َوََل َماٌل يـُْفَتَدى ِبِه َوََل َغيـْ

َبِغي َأْن يـَْعِرَف َأنَّ إقَاَمَة اْلُحُدوِد رَْحَمٌة ِمْن ااْلحَ  للَِّه دِ  ِمْن اْلِعَباَداِت، َكاْلِجَهاِد ِفي َسِبيِل اللَِّه، فـَيَـنـْ
، ََل تَْأُخُذُه رَْأَفٌة ِفي ِديِن اللَِّه فـَيُـَعطِ ُلُه. وَ  َيُكوُن َقْصُدُه ِبِعَباِدِه: فـََيُكوُن اْلَواِلي َشِديًدا ِفي إقَاَمِة اْلَحدِ 

رَْحَمَة اْلَخْلِق بكف الناس عن المنكرات؛ َل شفاء غيظه، وإرادة العلو على الخلق: ِبَمْنزَِلِة اْلَواِلِد 
، َوِإنََّما َلَفَسَد اْلَوَلدُ  -َكَما ُتِشيُر بِِه اأْلُمُّ رِقًَّة َورَْأفَةً -إَذا َأدََّب َوَلَدُه؛ فَِإنَُّه َلْو َكفَّ َعْن تَْأِديِب َوَلِدِه 

يـَُؤدِ بُُه رحمة به، وإصالحا لحاله؛ مع أن يـََودُّ َويـُْؤثُِر َأْن ََل ُيْحِوَجُه إَلى تَْأِديٍب، َوِبَمْنزَِلِة الطَِّبيِب 
ُعُروِق الَِّذي َيْسِقي اْلَمرِيَض الدََّواَء اْلَكرِيَه، َوِبَمْنزَِلِة َقْطِع اْلُعْضِو اْلُمَتآِكِل، َواْلَحْجِم، َوَقْطِع الْ 

ْنَساِن الدََّواَء اْلَكرِيَه، َوَما يُْدِخُلُه َعَلى نـَْفِسِه ِمْن  بالفساد، َوَنْحِو َذِلَك؛ َبْل ِبَمْنزِلَِة ُشْرِب اإْلِ
َبِغي َأْن َتُكوَن نِيَُّة اْلَواِلي فِ  ي إقَاَمِتَها، اْلَمَشقَِّة لِيَـَناَل بِِه الرَّاَحَة. فـََهَكَذا ُشرَِعْت اْلُحُدوُد، َوَهَكَذا يـَنـْ

َفَعِة َلُهْم، َوَدْفِع اْلمَ  َضرَِّة فإنه َمَتى َكاَن َقْصُدُه َصاَلَح الرَِّعيَِّة َوالنـَّْهَي َعْن اْلُمْنَكَراِت، ِبَجْلِب اْلَمنـْ
تَـَغى ِبَذِلَك َوْجَه اللَِّه تـََعاَلى، َوطَاَعَة َأْمرِِه: َأََلَن اللَُّه لَُه اْلُقُلوَب، ُهْم، َوابـْ َوتـََيسََّرْت َلُه َأْسَباُب  َعنـْ

 اْلَخْيِر، وََكَفاُه اْلُعُقوبََة اْلَبَشرِيََّة، َوَقدْ 
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ِتِه لِيُـَعظِ ُموُه، يـُْرِضي اْلَمْحُدوَد، إَذا َأقَاَم َعَلْيِه اْلَحدَّ. َوَأمَّا إَذا َكاَن َغَرُضُه اْلُعُلوَّ َعَلْيِهْم، َوِإقَاَمَة رِيَاسَ 
َرِضَي -وا لَُه َما يُرِيُد ِمْن اأْلَْمَواِل، انـَْعَكَس َعَلْيِه َمْقُصوُدُه. َويـُْرَوى َأنَّ ُعَمَر ْبَن َعْبِد اْلَعزِيِز َأْو لِيَـْبُذلُ 
اللَُّه َعَلْيِه  قـَْبَل َأْن يَِلَي اْلِخاَلَفَة َكاَن نَائًِبا لِْلَولِيِد ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك َعَلى َمِديَنِة النَِّبيِ  َصلَّى -اللَُّه َعْنهُ 

، َوَسلََّم، وََكاَن َقْد َساَسُهْم ِسَياَسًة َصاِلَحًة، فـََقِدَم اْلَحجَّاُج ِمْن اْلِعَراِق، َوَقْد َساَمُهْم ُسوَء اْلَعَذابِ 
بَـُتُه ِفيُكْم؟ قَاُلوا: َما َنْسَتِطيُع َأْن نـَْنُظَر إلَ  ْيِه. قَاَل: َكْيَف َفَسَأَل َأْهَل اْلَمِديَنِة َعْن ُعَمَر. َكْيَف َهيـْ

َنا ِمْن َأْهِلَنا قَاَل: َفَكْيَف َأَدبُُه ِفيُكْم؟ قَاُلوا: َما بـَْيَن الثَّ  اَلثَِة َمَحبـَُّتُكْم َلُه؟ قَاُلوا: ُهَو َأَحبُّ إلَيـْ
بَـُتُه، َوَهِذِه َمَحبـَُّتُه، َوَهَذا َأَدبُُه، َهَذا َأْمٌر ِمْن السََّماِء. َوِإَذا  اأْلَْسَواِط إَلى اْلَعَشَرِة. قَاَل: َهِذِه َهيـْ

ُقِطَعْت يده حسمت، ويستحب َأْن تـَُعلََّق ِفي ُعُنِقِه. فَِإْن َسَرَق ثَانًِيا: ُقِطَعْت رِْجُلُه اْلُيْسَرى. فَِإْن 
تـُْقَطُع َأْربـََعُتُه ِفي َسَرَق ثَالِثًا، َورَاِبًعا: ففيه قـَْوََلِن ِللصََّحابَِة َوَمْن بـَْعَدُهْم ِمْن اْلُعَلَماِء َأَحُدُهَما: 



، َوَأْحَمَد ِفي إْحَدى  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -الثَّالَِثِة َوالرَّاِبَعِة، َوُهَو قـَْوُل أَِبي َبْكٍر  َوَمْذَهُب الشَّاِفِعيِ 
ِفيِ يَن، َوَأْحَمَد ِفي ِرَوايَِتِه َواْلُكو  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -الرِ َوايـَتَـْيِن. َوالثَّاِني أَنَُّه ُيْحَبُس، َوُهَو قـَْوُل َعِليٍ  

 اْلُعَلَماِء اأْلُْخَرى. َوِإنََّما تـُْقَطُع َيُدُه إَذا َسَرَق ِنَصابًا، َوُهَو رُْبُع ِديَناٍر َأْو َثاَلثَُة َدرَاِهَم، ِعْنَد ُجْمُهورِ 
ُهْم َمْن يـَُقوُل: ِديَناٌر ِمْن َأْهِل اْلِحَجاِز َوَأْهِل اْلَحِديِث َوَغْيرِِهْم، َكَماِلٍك، َوالشَّاِفعِ  ، َوَأْحَمَد، َوِمنـْ يِ 

رضي الله -َأْو َعَشَرُة َدرَاِهَم. َفَمْن َسَرَق َذِلَك ُقِطَع بِاَِلت َِفاِق، َوِفي الصَِّحيَحْيِن عن ابن عمر 
ُهَما  وفي لفظ مسلم « ُه َثاَلثَُة َدرَاِهمَ َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، َقَطَع ِفي ِمَجنٍ  ثََمنُ »َعنـْ

 قطع»
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َرِضَي اللَُّه -والجن التـُّْرُس. َوِفي الصَِّحيَحْيِن َعْن َعاِئَشَة « سارقا في مجن قيمته ثالثة دراهم
َها . َوِفي  «تقطع اليد في ريع ِديَناٍر َفَصاِعًدا»قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه عليه وسلم:  -َعنـْ

َوِفي ِرَوايٍَة ِلْلُبَخاِريِ ، قَاَل « ََل تـُْقَطُع َيُد السَّاِرِق إَلَّ ِفي رُْبِع ِديَناٍر َفَصاِعًدا»ِرَوايٍَة ِلُمْسِلٍم: 
يَناِر يـَْوَمئِ « . اْقَطُعوا ِفي رُْبِع ِديَناٍر، َوََل تـَْقَطُعوا ِفيَما ُهَو َأْدَنى ِمْن َذِلكَ » ٍذ َثاَلثََة وََكاَن رُْبُع الدِ 

َدرَاِهَم، والدينار اثني َعَشَر ِدْرَهًما. َوََل َيُكوُن السَّاِرُق َسارِقًا َحتَّى يأخذ اْلَماَل ِمْن ِحْرٍز. فََأمَّا 
الَِّتي  اْلَماُل الضَّاِئُع ِمْن َصاِحِبِه، َوالثََّمُر الَِّذي َيُكوُن ِفي الشََّجِر ِفي الصَّْحَراِء ِباَل َحاِئٍط، َواْلَماِشَيةُ 

 ََل رَاِعَي ِعْنَدَها َوَنْحُو َذِلَك، َفاَل َقْطَع ِفيِه، َلِكْن يعزر اآلخذ، َوُيَضاَعُف َعَلْيِه اْلُغْرُم، َكَما َجاَء ِبهِ 
ُرُه، قَاَل رَاِفعُ  ْبُن  اْلَحِديُث. َوَقْد اْختَـَلَف َأْهُل اْلِعْلِم ِفي التَّْضِعيِف، َوِممَّْن قَاَل بِِه َأْحَمُد َوَغيـْ

َواْلَكثـَُر « . ََل َقْطَع ِفي ثََمٍر َوََل َكَثرٍ »َخِديٍج: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: 
ِه  قَاَل:  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -ُجمَّاُر النَّْخِل. َرَواُه َأْهُل السَُّنِن، َوَعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِ 

َنَة َيْسَأُل َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه عليه وسلم، قال: يا رسول الله جئت » َسِمْعُت رَُجاًل ِمْن ُمَزيـْ
ِبِل، قَاَل: َمَعَها ِحَذاُؤَها َوِسَقاُؤَها، تَْأُكُل الشََّجَر، َوَترُِد اْلَماَء، فَ  َدْعَها َأْسأَُلَك َعْن الضَّالَِّة ِمْن اإْلِ

ْئِب، َتْجَمُعَها َحتَّى يَ  َحتَّى ْأتِيَـَها يَْأتِيَـَها بَاِغيَها. قَاَل: فَالضَّالَُّة ِمْن اْلَغَنِم؛ قَاَل: َلَك َأْو أِلَِخيَك َأْو ِللذِ 
ٍل. َوَما ُأِخَذ بَاِغيَها: قَاَل: فَاْلَحرِيَسُة الَِّتي تـُْؤَخُذ ِمْن َمَراتِِعَها؟ قَاَل: ِفيَها ثََمنـَُها َمرَّتـَْيِن، َوَضْرُب َنَكا

. قَاَل: يَا َرُسوَل اللَِّه: فَالثِ مَ  اُر َوَما ِمْن َعطَِنِه، َفِفيِه اْلَقْطُع إَذا بـََلَغ َما يـُْؤَخُذ ِمْن َذِلَك ثََمَن اْلِمَجنِ 
َنًة فـََلْيسَ  َها ِبَفِمِه، َوَلْم يـَتَِّخْذ ُخبـْ َها ِمْن َأْكَماِمَها قَاَل: َمْن َأَخَذ ِمنـْ  َعَلْيِه شيء، ُأِخَذ ِمنـْ
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َغ َما يـُْؤَخُذ َوَمْن اْحَتَمَل فـََعَلْيِه ثََمُنُه َمرَّتـَْيِن، َوَضْرَب َنَكاٍل، َوَما َأَخَذ ِمْن َأْجَرانِِه َفِفيِه اْلَقْطُع، إَذا بـَلَ 
، وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه كرامة ِمْثِليٌَّة، َوَجَلَداتُ  َرَواُه َأْهُل « . َنَكالٍ  ِمْن َذِلَك ثََمَن اْلِمَجنِ 
َتِهِب »السَُّنِن. َلِكنَّ هذا سياق النسائي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم:  لَْيَس َعَلى اْلُمنـْ

َهُب الشَّْيَء َوالنَّاُس يـَْنُظُروَن، « . َوََل َعَلى اْلُمْخَتِلِس َوََل الخائن قطع فالمنتهب الذي يـَنـْ
ْجَتِذُب الشَّْيَء، فـَيُـْعَلُم ِبِه قـَْبَل َأْخِذِه، َوَأمَّا الطَّرَّاُر َوُهَو اْلَبطَّاُط الَِّذي يـَُبطُّ َواْلُمْخَتِلُس الَِّذي يَ 

 اْلُجُيوَب َواْلَمَناِديَل َواأْلَْكَماَم ونحوها، فإنه يقطع على الصحيح.
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 [حد الزاني]
يـُْرَجُم بِاْلِحَجارَِة َحتَّى يَُموَت، َكَما رََجَم النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  َوَأمَّا الزَّاِني: فَِإْن َكاَن ُمْحَصًنا، فَِإنَّهُ 

َوَسلََّم َماِعَز ْبَن َماِلٍك اأْلَْسَلِميَّ، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديين، ورجم غير هؤَلء، ورجم 
ِماَئًة؛ َعَلى قـَْولَْيِن ِفي َمْذَهِب َأْحَمَد  المسلمون بعده. وقد اختلف اْلُعَلَماُء: َهْل ُيْجَلُد قـَْبَل الرَّْجمِ 

َر ُمْحَصٍن فَِإنَُّه ُيْجَلُد ِماَئَة َجْلَدٍة ِبِكَتاِب اللَِّه، َويـَُغرَُّب َعاًما ِبُسنَِّة  َرُسوِل اللَِّه َوَغْيرِِه. َوِإْن َكاَن َغيـْ
ِء ََل يـََرى ُوُجوَب التـَّْغرِيِب. َوََل يـَُقاُم َعَلْيِه اْلَحدُّ َحتَّى َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: َوِإْن َكاَن بـَْعُض اْلُعَلَما

ْو َأْكَثرِِهْم. َيْشَهَد َعَلْيِه َأْربـََعُة ُشَهَداَء، َأْو َيْشَهَد َعَلى نـَْفِسِه َأْرَبَع َشَهاَداٍت، ِعْنَد َكِثيٍر ِمْن اْلُعَلَماِء أَ 
ُهْم ِمْن َيْكَتِفي ِبَشَهاَدتِِه  ُهْم َمْن َوِمنـْ َعَلى نـَْفِسِه َمرًَّة َواِحَدًة، َوَلْو َأقـَرَّ َعَلى نـَْفِسِه، ثُمَّ رََجَع َفِمنـْ

ُهْم َمْن يـَُقوُل: ََل َيْسُقُط. َواْلُمْحَصُن َمْن َوِطَئ   -َوُهَو ُحرٌّ ُمَكلَّفٌ -يـَُقوُل: َيْسُقُط َعْنُه اْلَحدُّ، َوِمنـْ
قـُُبِلَها، َوَلْو َمرًَّة َواِحَدًة. َوَهْل ُيْشتَـَرُط َأْن َتُكوَن اْلَمْوُطوَءُة ُمَساِويًَة  من تـََزوََّجَها ِنَكاًحا َصِحيًحا ِفي

ِلْلَواِطِئ ِفي َهِذِه الصِ َفاِت؛ َعَلى قـَْولَْيِن ِلْلُعَلَماِء. . وهل تحصن المراهقة البالغ؟ َوبِاْلَعْكِس؟ فََأمَّا 
مَِّة، فَِإنَـُّهْم ُمْحَصُنونَ  أَْيًضا ِعْنَد َأْكَثِر اْلُعَلَماِء َكالشَّاِفِعيِ  َوَأْحَمَد؛ أِلَنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه  َأْهُل الذِ 

ْساَلِم. َواْختَـَلفُ  وا ِفي َعَلْيِه َوَسلََّم رََجَم يـَُهوِديَـّْيِن ِعْنَد بَاِب َمْسِجِدِه، َوَذِلَك َأوَُّل رَْجٍم َكاَن ِفي اإْلِ
َهًة ِفي اْلَحَبِل، فَِفيَها قـَْوََلِن اْلَمْرَأِة إَذا ُوِجدَ  َلى، ولم يكن لها زوج وَل سيد، ولم تدع ُشبـْ ْت ُحبـْ

 ِفي َمْذَهِب أحمد وغيره. قيل: َل حد
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عليها؛ أِلَنَُّه َيُجوُز َأْن َتُكوَن َحِبَلْت ُمْكَرَهًة، َأْو بتحمل، أو بوطء شبهة. قيل: َبْل ُتَحدُّ، َوَهَذا ُهَو 
 ثُوُر َعْن اْلُخَلَفاِء الرَّاِشِديَن، َوُهَو اأْلَْشَبُه بُِأُصوِل الشَّرِيَعِة، َوُهَو َمْذَهُب َأْهِل اْلَمِديَنِة؛ فَِإنَّ اْلَمأْ 



َها، َكاْحِتَماِل َكِذِبَها، وََكِذِب الشُُّهوِد. َوَأمَّا اللِ َواُط، َفمِ  اْلُعَلَماِء ْن اَِلْحِتَماََلِت النَّاِدرََة ََل يـُْلتَـَفُت إلَيـْ
ْن َمْن يـَُقوُل: َحدُُّه َكَحدِ  الز ِنَا. َوَقْد ِقيَل: ُدوَن َذِلَك. َوالصَِّحيُح الَِّذي اتَـَّفَقْت َعَلْيِه الصََّحابَُة: أَ 

َر ُمْحَصنَـْيِن؛ فَِإنَّ َأْهلَ  َناِن اأْلَْعَلى َواأْلَْسَفُل. َسَواٌء َكانَا ُمْحَصنَـْيِن َأْو َغيـْ السَُّنِن َرَوْوا َعْن  يـُْقَتَل اَِلثـْ
ُهَما-اْبِن َعبَّاٍس  َمْن َوَجْدُتُموُه يـَْعَمُل َعَمَل »َعْن النَِّبيِ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  -َرِضَي الله َعنـْ

 -له عنهمارضي ال-َوَرَوى أَبُو َداُود عن ابن عباس « . قـَْوِم ُلوٍط، فَاقْـتـُُلوا اْلَفاِعَل َواْلَمْفُعوَل ِبهِ 
 -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -في البكر يوجد على اللوطية. قَاَل: يـُْرَجُم. َويـُْرَوى َعْن َعِليِ  ْبِن أَِبي طَاِلٍب 

يِق  َرِضَي اللَُّه -َنْحُو َذِلَك. َوَلْم َتْخَتِلْف الصََّحابَُة ِفي قـَْتِلِه؛ َوَلِكْن تـَنَـوَُّعوا ِفيِه. فـَُرِوَي َعْن الصِ دِ 
ُلُه، َوَعْن بـَْعِضِهْم: أَنَُّه يـُْلَقى َعَلْيِه ِجَداٌر َحتَّى يَُموَت تَ  -َعْنهُ  ْحَت أَنَُّه َأَمَر بَِتْحرِيِقِه، َوَعْن َغْيرِِه قـَتـْ

الهدم، وقيل: يحبسان في أنق َمْوِضٍع َحتَّى يَُموتَا. َوَعْن بـَْعِضِهْم: أَنَُّه يـُْرَفُع َعَلى َأْعَلى ِجَداٍر ِفي 
َبُع بِاْلِحَجارَِة، َكَما فـََعَل اللَُّه ِبَقْوِم ُلوٍط. . َوَهِذِه ِرَوايٌَة َعْن اْبِن َعبَّاسٍ اْلَقْريَ  . ِة َويـُْرَمى ِمْنُه، َويـُتـْ

رَْجُم  رِعَ َوالرِ َوايَُة اأْلُْخَرى قَاَل: يـُْرَجُم. َوَعَلى َهَذا َأْكثـَُر السََّلِف. قَاُلوا أِلَنَّ اللََّه رََجَم قـَْوَم ُلوٍط، َوشُ 
َناِن، َسَواٌء َكانَا ُحرَّْيِن َأْو مملوكين، أو كان أحدهما  الزاني تشبيهاً برجم قوم ُلوٍط، فـَيُـْرَجُم اَِلثـْ
َر بَاِلٍغ ُعوِقَب ِبَما ُدوَن اْلَقْتِل، َوََل يـُرْ  َجُم مملوكاً واآلخر حرا، إَذا َكانَا بَالَِغْيِن، فَِإْن َكاَن َأَحُدُهَما َغيـْ

 لغ.إَل البا
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 [حد الشرب]
ْسِلِميَن، فصل َوَأمَّا َحدُّ الشُّْرِب: فَِإنَُّه ثَاِبٌت ِبُسنَِّة َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، َوِإْجَماِع اْلمُ 

َمْن َشِرَب اْلَخْمَر »أَنَُّه قَاَل: فـََقْد َرَوى َأْهُل السَُّنِن، َعْن النَِّبيِ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، ِمْن ُوُجوٍه 
َوثـََبَت « . فَاْجِلُدوُه، ثُمَّ إْن َشِرَب فَاْجِلُدوُه، ثُمَّ إْن َشِرَب فَاْجِلُدوُه، ثُمَّ إْن َشِرَب الرَّاِبَعَة فَاقْـتُـُلوهُ 

َقْتُل ِعْنَد َأْكَثِر اْلُعَلَماِء َعْنُه أَنَُّه َجَلَد الشارب غير مرة، هو َوُخَلَفاُؤُه َواْلُمْسِلُموَن بـَْعَدُه. َوالْ 
َماُم ِعْنَد اْلَحاَجِة. َوَقْد ثـََبَت َعْن النَّبِ  يِ  َمْنُسوٌخ. َوِقيَل: ُهَو ُمْحَكٌم، يـَُقاُل: ُهَو تـَْعزِيٌر يـَْفَعُلُه اإْلِ

َرِضَي -َأْربَِعيَن. َوَضَرَب أَبُو َبْكٍر  أَنَُّه َضَرَب ِفي اْلَخْمِر بِاْلَجرِيِد َوالنِ َعالِ »َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: 
َيْضِرُب َمرًَّة  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -، وََكاَن َعِليٌّ « َأْربَِعيَن، َوَضَرَب ُعَمُر ِفي ِخاَلفَِتِه ثََمانِينَ  -اللَُّه َعْنهُ 

ُهْم َمْن يـَُقوُل: اْلَواِجُب َأْربَِعيَن، َوَمرًَّة ثََمانِيَن. َفِمْن اْلُعَلَماِء َمْن يـَُقوُل: َيِجُب َضرْ  ُب الثََّمانِيَن، َوِمنـْ
َماُم ِعْنَد اْلَحاَجِة، إَذا َأْدَمَن النَّاُس اْلَخْمَر. َأْو َكاَن الشَّاِربُ  ِممَّْن ََل  َأْربـَُعوَن، َوالز ِيَاَدُة يـَْفَعُلَها اإْلِ

شَّارِبِيَن َوقـُْرِب َأْمِر الشَّاِرِب فـََتْكِفي اأْلَْربـَُعوَن. َوَهَذا يـَْرَتدُِع ِبُدونَِها، َوَنْحُو َذِلَك. فَأَمَّا َمَع ِقلَِّة ال
. َوَقْد  َأْوُجُه اْلَقْولَْيِن، َوُهَو قـَْوُل الشَّاِفِعيِ  َوَأْحَمَد، رَِحَمُهَما اللَُّه ِفي إْحَدى الرِ َوايـَتَـْيِن َعْن َأْحَمدَ 



زَاَد ِفيِه النـَّْفَي َوَحْلَق الرَّْأِس ُمَباَلَغًة ِفي الزَّْجِر َعْنُه،  -الشُّْربُ  َلمَّا َكثـُرَ  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -َكاَن ُعَمُر 
فلو غرب الشارب مع األربعين لينقطع خبره، أو عزله عن وَليته كان حسناً، فَِإنَّ ُعَمَر ْبَن 

 بلغه -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -اْلَخطَّاِب 
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في الخمر فعزله. والخمر الَِّتي َحرََّمَها اللَُّه َوَرُسولُُه، َوَأَمَر النَِّبيُّ عن بعض نوابه أنه تمثل بأبيات 
َصلَّى الله عليه وسلم بجلد شاريها، ُكلُّ َشَراٍب ُمْسِكٍر ِمْن َأيِ  َأْصٍل َكاَن، سواء كان ِمْن الثِ َماِر  

ِة، َوالشَِّعيِر. َأْو الطُُّلوِل َكاْلَعَسِل. َأْو اْلَحيَـَواِن،  َكاْلِعَنِب، َوالرَُّطِب، َوالتِ يِن. َأْو اْلُحُبوِب، َكاْلِحْنطَ 
لََّم، َتْحرِيَم َكَلَبِن اْلَخْيِل، َبْل َلمَّا أَنـَْزَل اللَُّه ُسْبَحانَُه َوتـََعاَلى َعَلى نَِبيِ ِه ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوسَ 

ِة ِمْن َخْمِر اْلِعَنِب َشْيٌء؛ أِلَنَُّه َلْم َيُكْن بِاْلَمِديَنِة َشَجُر ِعَنٍب، َوِإنََّما  اْلَخْمِر، َلْم َيُكْن ِعْنَدُهْم بِاْلَمِدينَ 
ِبيِ  َصلَّى َكاَنْت ُتْجَلُب ِمْن الشَّاِم، وََكاَن َعامَُّة َشَراِبِهْم ِمْن نَِبيِذ التَّْمِر، َوَقْد تـََواتـََرْت السُّنَُّة َعْن النَّ 

ُهمْ -ائه الراشدين َوَأْصَحاِبِه اللَُّه عليه وسلم وخلف أَنَُّه َحرََّم ُكلَّ ُمْسِكٍر، َوبـَيََّن أَنَُّه  -َرِضَي اللَُّه َعنـْ
َبَذ ِفي اْلَماِء َتْمٌر وزبيب أي يطرح فيه، والنبذ:  َخْمٌر. وََكانُوا َيْشَربُوَن النَِّبيَذ اْلُحْلَو، َوُهَو َأْن يـُنـْ

ْن ِمَياِه اْلِحَجاِز، فَِإنَّ ِفيِه ُمُلوَحًة، فـََهَذا النَِّبيُذ َحاَلٌل بِِإْجَماِع الطرح ليحلو الماء َل سيما كثير مِ 
يُّ اْلُمْسِلِميَن؛ أِلَنَُّه ََل ُيْسِكُر، َكَما َيِحلُّ ُشْرُب َعِصيِر اْلِعَنِب قـَْبَل َأْن َيِصيَر ُمْسِكًرا، وََكاَن النَّبِ 

َهاُهْم َأْن يـَْنِبُذوا َهَذا النَِّبيَذ في أوعية الخشب، أو الجري، َوُهَو َما َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد نَـ 
تـُْرَبُط  ُيْصَنُع ِمْن التـَُّراِب. َأْو اْلُقرَِع، َأْو الظُُّروِف اْلُمَزفَـَّتِة، َوَأَمَرُهْم َأْن يـَْنِبُذوا ِفي الظُُّروِف الَِّتي

ْنَساُن، فـَُربََّما َشِرَب َأفْـَواُهَها بِاأْلَوِْكَيِة؛ أِلَنَّ الش ِ  دََّة َتِدبُّ ِفي النَِّبيِذ َدبِيًبا َخِفيًفا، َوََل َيْشُعُر اإْلِ
ْنَساُن َما َقْد َدبَّْت ِفيِه الشِ دَُّة اْلُمْطرِبَُة، َوُهَو ََل َيْشُعُر، فَِإَذا كان السقاء موكى، انشق الظرف،  اإْلِ

ْنَساُن ِفي َمْحُذوٍر، َوتِْلَك اأْلَْوِعَيُة ََل تـَْنَشقُّ. َوُرِوَي َعْنُه أَنَُّه َصلَّى إذا غلى ِفيِه النَِّبيُذ، َفاَل يـََقُع ا إْلِ
ُتُكْم َعْن اَِلنِْتَباِذ ِفي »اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم رَخََّص بـَْعَد َهَذا ِفي اَِلْنِتَباِذ ِفي اأْلَْوِعَيِة، َوقَاَل:  ُكْنُت نـََهيـْ

َتبِ   «ُذوا، َوََل َتْشَربُوا المسكراأْلَْوِعَيِة فَانـْ
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ُلْغُه النَّْسُخ َأْو َلْم يـُْثِبْتُه، فَـ  ُهْم َمْن َلْم يـَبـْ نَـَهى َعْن فَاْختَـَلَف الصََّحابَُة َوَمْن بـَْعَدُهْم ِمْن اْلُعَلَماِء، ِمنـْ
ُهْم ِمْن اْعتَـَقَد ثـُُبوتَُه َوأَنَّهُ  نَاِسٌخ فـََرخََّص ِفي اَِلْنِتَباِذ ِفي اأْلَْوِعَيِة. َفَسِمَع  اَِلْنِتَباِذ ِفي اأْلَْوِعَيِة. َوِمنـْ

خَُّصوا ِفي طَائَِفٌة ِمْن اْلُفَقَهاِء َأنَّ بـَْعَض الصََّحابَِة َكانُوا َيْشَربُوَن النَِّبيَذ فَاْعتَـَقُدوا أَنَُّه اْلُمْسِكُر، فـَتَـرَ 



َواٍع ِمْن اأْلَْشرِبَِة الَِّتي لَْيَسْت  ِمْن اْلِعَنِب َوالتَّْمِر، َوتـََرخَُّصوا ِفي اْلَمْطُبوِخ ِمْن نَِبيِذ التَّْمِر ُشْرِب أَنـْ
 َوالزَّبِيِب إَذا َلْم ُيْسِكْر الشَّاِرَب. َوالصََّواُب َما َعَلْيِه َجَماِهيُر اْلُمْسِلِميَن: َأنَّ ُكلَّ ُمْسِكٍر َخْمٌر،

فَِإنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم »َواِحَدًة، لَِتَداٍو َأْو َغْيِر َتَداٍو،  ُيْجَلُد َشارِبُُه، َوَلْو َشِرَب ِمْنُه َقْطَرةً 
ُأمَِّتي ُسِئَل َعْن اْلَخْمِر يـَُتَداَوى ِبَها، فـََقاَل: " إنَـَّها َداٌء َولَْيَسْت ِبَدَواٍء، َوِإنَّ اللََّه َلْم َيْجَعْل ِشَفاَء 

َها َواْلَحدُّ َواِجٌب إَذا قَاَمْت اْلبَـيِ َنُة، َأْو اْعتَـَرَف الشَّاِرُب، فَِإْن وجدت منه رائحة « . ِفيَما َحرََّم َعَليـْ
الخمر، أو رؤي وهو يتقيؤها ونحو ذلك. فقد ميل: ََل يـَُقاُم َعَلْيِه اْلَحدُّ، َِلْحِتَماِل أَنَُّه َشِرَب َما 

و مكرهاً ونحو ذلك. وقيل: بل ُيْجَلُد إَذا َعَرَف َأنَّ َذِلَك لَْيَس ِبَخْمٍر، َأْو َشرِبـََها َجاِهاًل ِبَها، أ
، وَ  اْبِن ُمْسِكٌر، َوَهَذا ُهَو اْلَمْأثُوُر َعْن اْلُخَلَفاِء الرَّاِشِديَن َوَغْيرِِهْم ِمْن الصََّحابَِة: َكُعْثَماَن، َوَعِليٍ 

وهو الذي يصلح َعَلْيِه النَّاُس، َوُهَو  َمْسُعوٍد؛ َوَعَلْيِه َتُدلُّ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
 َمْذَهُب َماِلٍك. َوَأْحَمَد ِفي َغاِلِب ُنُصوِصِه، َوَغْيرِِهَما. َواْلَحِشيَشُة اْلَمْصُنوَعُة ِمْن َوَرِق اْلِعَنِب َحَرامٌ 

ِر ِمْن ِجَهِة أَنَـَّها تـُْفِسُد أَْيًضا، ُيْجَلُد َصاِحبُـَها َكَما ُيْجَلُد ضارب اْلَخْمِر، َوِهَي َأْخَبُث ِمْن اْلَخمْ 
ُر َذِلَك ِمْن اْلَفَساِد، َواْلَخْمُر َأخْ  َبُث ِمْن اْلَعْقَل َواْلِمَزاَج، َحتَّى َيِصيَر ِفي الرَُّجِل َتَخنٌُّث َوِديَاثٌَة، َوَغيـْ

 ِجَهِة أَنَـَّها تـُْفِضي إَلى اْلُمَخاَصَمِة َواْلُمَقاتـََلِة، وَِكاَلُهَما َيُصدُّ 
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َها، َورََأى  َأنَّ َعْن ِذْكِر اللَِّه تـََعاَلى َوَعْن الصَّاَلِة. َوَقْد تـََوقََّف بـَْعُض اْلُفَقَهاِء اْلُمَتَأخِ رِيَن ِفي َحدِ 
نجد آِكَلَها يـَُعزَُّر ِبَما ُدوَن اْلَحدِ ؛ َحْيُث ظَنـََّها تـَُغيِ ُر اْلَعْقَل ِمْن َغْيِر َطَرٍب. ِبَمْنزَِلِة البنج، ولم 

َها، َوَيْشتَـُهونـََها، َكشَ  ِميَن ِفيَها َكاَلًما، َولَْيَس َكَذِلَك، َبْل آِكُلوَها يـَْنَشْوَن َعنـْ َراِب ِلْلُعَلَماِء اْلُمتَـَقدِ 
َها، َمَع َما ِفيَها ِمنْ  اْلَمَفاِسِد  اْلَخْمِر َوَأْكثـََر. َوَتُصدُُّهْم َعْن ِذْكِر اللَِّه، َوَعْن الصَّاَلِة، إَذا َأْكثـَُروا ِمنـْ

يَاثَِة َوالتََّخنُِّث، َوَفَساِد اْلِمَزاِج َواْلَعْقِل َوَغْيِر َذِلَك. َوَلِكْن َلمَّا َكاَنْت َجامِ  َدًة اأْلُْخَرى: ِمْن الدِ 
َأْحَمَد َوَغْيرِِه. َمْطُعوَمًة لَْيَسْت َشَرابًا، تـََنازََع اْلُفَقَهاُء ِفي َنَجاَسِتَها، َعَلى َثاَلثَِة َأقْـَواٍل: ِفي َمْذَهِب 

: َفِقيَل: ِهَي َنِجَسٌة َكاْلَخْمِر اْلَمْشُروبَِة، َوَهَذا ُهَو اَِلْعِتَباُر الصَِّحيُح. َوِقيَل: ََل؛ ِلُجُموِدَها. َوِقيلَ 
ُه ِمْن اْلَخْمِر َواْلُمْسِكِر يـَُفرَُّق بـَْيَن َجاِمِدَها َوَمائِِعَها. َوِبُكلِ  َحاٍل َفِهَي َداِخَلٌة ِفيَما َحرََّمُه اللَُّه َوَرُسولُ 

يا رسول الله! أفتنا في شرابين ُكنَّا  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -قَاَل أَبُو ُموَسى اأْلَْشَعِريُّ »َلْفظًا ومعنى. 
َبُذ َحتَّى َيْشَتدَّ، َواْلِمْزُر َوُهَو ِمْن ا َبُذ َنْصنَـُعُهَما بِاْلَيَمِن: اْلِبْتُع، َوُهَو ِمْن اْلَعَسِل يـُنـْ لذُّرَِة َوالشَِّعيِر يـُنـْ

َحتَّى َيْشَتدَّ. قَاَل: وََكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد ُأْعِطي جوامع الكلم وخواتيمه. 
َرِضَي اللَُّه - ُمتـََّفٌق َعَلْيِه ِفي الصَِّحيَحْيِن. َوَعْن النـُّْعَماِن ْبِن َبِشيرٍ « . فـََقاَل: " ُكلُّ ُمْسِكٍر َحَرامٌ 

إنَّ ِمْن اْلِحْنَطِة َخْمًرا َوِمْن الشَِّعيِر َخْمًرا. »قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم:  -َعْنهُ 



َرَواُه أَبُو « . ْسِكرٍ َوِمْن الزَّبِيِب َخْمًرا، َوِمْن التَّْمِر َخْمًرا، َوِمْن اْلَعَسِل َخْمًرا، َوأَنَا أَنـَْهى َعْن ُكلِ  مُ 
َبِر َرسُ  ُرُه، َوَلِكنَّ َهَذا ِفي الصَِّحيَحْيِن َعْن ُعَمَر َمْوُقوفًا َعَلْيِه؛ أَنَُّه َخَطَب ِبِه َعَلى ِمنـْ وِل َداُود َوَغيـْ

 َر َرِضَي اللَّهُ َوَعْن اْبِن ُعمَ « اْلَخْمُر َما َخاَمَر اْلَعْقلَ »اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل: 
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ُهَما، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  َوِفي ِرَوايٍَة: « ُكلُّ ُمْسِكٍر َخْمٌر، وَُكلُّ مسكر َحَرامٌ »َعنـْ
َرِضَي اللَُّه -َة َرَواُهَما ُمْسِلٌم ِفي َصِحيِحِه. َوَعْن َعاِئشَ « ُكلُّ ُمْسِكٍر َخْمٌر، وَُكلُّ َخْمٍر َحَرامٌ »

َها ُكلُّ ُمْسِكٍر َحَراٌم، َوَما َأْسَكَر اْلَفَرُق ِمْنُه، »قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم:  -َعنـْ
للَُّه قال الترمذي حديث َحَسٌن. َوَرَوى َأْهُل السَُّنِن َعْن النَِّبيِ  َصلَّى ا« . َفِمْلُء اْلَكفِ  منه حرام

وصححه الحفاظ. َوَعْن َجاِبٍر « . ما أسكر كثيره، فقليله حرام»َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن ُوُجوٍه أَنَُّه قَاَل: 
َأنَّ رَُجاًل َسَأَل النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن شراب يشربونه بأرضهم من » -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -

ُر، فـََقاَل: " َأُمْسِكٌر ُهَو؟ قَاَل: نـََعْم. فـََقاَل: كل مسكر حرا، إنَّ َعَلى اللَِّه الذرة، يقال له: اْلِمزْ 
َعْهًدا ِلَمْن َشِرَب اْلُمْسِكَر، أن بسقيه ِمْن ِطيَنِة اْلَخَباِل. قَاُلوا: يَا َرُسوَل اللَِّه َوَما ِطيَنُة اْلَخَباِل؟ 

رضي -َرَواُه ُمْسِلٌم ِفي َصِحيِحِه. َوَعْن ابن عباس « ِل النَّارِ قَاَل: َعَرُق َأْهِل النَّاِر، أو عصارة َأهْ 
ُهَما َرَواُه « كل مخمر َخْمٌر، وَُكلُّ ُمْسِكٍر َحَرامٌ »َعْن النَِّبيِ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قال:  -الله َعنـْ

َضٌة، َجَمَع رسول الله ِبَما ُأوتِيِه ِمْن َجَواِمِع أَبُو َداُود. َواأْلََحاِديُث ِفي َهَذا اْلَباِب َكِثيَرٌة ُمْسَتِفي
اْلَكِلِم، ُكلَّ َما غطى العقل وأسكر، ولم يفرق بين نرع َونـَْوٍع، َوََل تَْأثِيَر ِلَكْونِِه َمْأُكوًَل َأْو َمْشُروبًا، 

ُتْشَرُب؛ َفُكلُّ َخْمٍر ُيْشَرُب على أن اْلَخْمِر َقْد ُيْصطََبُغ ِبَها، َواْلَحِشيَشُة َقْد ُتَذاُب ِفي اْلَماِء وَ 
ُموَن ِفي ُخصُ  وِصَها: َويـُؤَْكُل، َواْلَحِشيَشُة تـُؤَْكُل َوُتْشَرُب، وَُكلُّ َذِلَك َحَراٌم؛ َوِإنََّما َلْم يـََتَكلَّْم اْلُمتَـَقدِ 

َأْو َقرِيًبا ِمْن َذِلَك، َكَما أَنَُّه َقْد أِلَنَُّه إنََّما َحَدَث َأْكُلَها ِمْن َقرِيٍب، ِفي َأَواِخِر اْلِماَئِة السَّاِدَسِة، 
امع، من ُأْحِدَثْت َأْشرِبٌَة ُمْسِكَرٌة بـَْعَد النَِّبيِ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، وَُكلَُّها َداِخَلٌة ِفي اْلَكِلِم الجو 

 الكتاب والسنة.
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َها اْلُمْسِلُموَن َحدُّ اْلَقْذِف، فَِإَذا فصل َوِمْن اْلُحُدوِد الَِّتي َجاَء ِبَها اْلِكَتاُب  َوالسُّنَُّة، َوَأْجَمَع َعَليـْ
َقَذَف الرجل محصنا بالزنا أو اللواط، َوَجَب َعَلْيِه اْلَحدُّ ثََمانُوَن َجْلَدًة، َواْلُمْحَصُن ُهَنا: ُهَو اْلُحرُّ 

 في نكاح تام.اْلَعِفيُف، َوِفي بَاِب َحدِ  الز ِنَا هو الذي وطن وطئاً كامال 
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 [المعاصي التي ليست لها حدود أو كفارة]
 اأْلَْجَنِبيََّة، فصل َوَأمَّا اْلَمَعاِصي الَِّتي لَْيَس ِفيَها َحدٌّ ُمَقدٌَّر َوََل َكفَّارٌَة، َكاَلَِّذي يـَُقبِ ُل الصَِّبيَّ َواْلَمْرَأةَ 

َتِة، َأْو يـَْقِذُف النَّاَس ِبَغْيِر الز ِنَا، َأْو َيْسِرُق َأْو يـَُباِشُر ِباَل ِجَماٍع َأْو يَْأُكُل َما ََل  َيِحلُّ، َكالدَِّم َواْلَميـْ
ًئا َيِسيًرا، َأْو َيُخوُن َأَمانـََتُه، َكُوََلِة َأْمَواِل بيت المال أو الوقوف، َوَماِل اْلَيِتي ِم ِمْن َغْيِر ِحْرٍز، ولو َشيـْ

وكالوكالء والشركاء إذا خانوا، أو من يـَُغشُّ ِفي ُمَعاَمَلِتِه، َكاَلَِّذيَن َوَنْحِو َذِلَك، إَذا َخانُوا ِفيَها، 
يـَُغشُّوَن ِفي اأْلَْطِعَمِة َوالثِ َياِب َوَنْحِو َذِلَك، َأْو يَُطفِ ُف اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن، أو يشهد بالزور، َأْو 

، َأْو َيْحُكُم ِبَغْيِر َما أَنـَْزَل اللَُّه، َأْو يـَْعَتِدي َعَلى رَِعيَِّتِه، َأْو يـَُلقِ ُن َشَهاَدَة الزُّوِر، َأْو يـَْرَتِشي ِفي ُحْكِمهِ 
َواِع اْلُمَحرََّماتِ  : فـََهُؤََلِء يـَتَـَعزَّى بَِعَزاِء اْلَجاِهِليَِّة، َأْو يـَُلبِ ي َداِعَي اْلَجاِهِليَِّة، إَلى َغْيِر َذِلَك ِمْن أَنـْ

ِكياًل َوتَْأِديًبا، ِبَقْدِر َما يـََراُه اْلَواِلي، َعَلى َحَسِب َكثْـَرِة َذِلَك الذَّْنِب ِفي النَّاِس يـَُعاقـَُبوَن تـَْعزِيًرا َوتـَنْ 
ِب؛ َوِقلَِّتِه. فَِإَذا َكاَن َكِثيًرا زَاَد ِفي اْلُعُقوبَِة؛ ِبِخاَلِف َما إَذا َكاَن َقِلياًل. َوَعَلى َحَسِب َحاِل اْلُمْذنِ 

ُمْدِمِنيَن َعَلى اْلُفُجوِر زِيَد ِفي ُعُقوبَِتِه؛ ِبِخاَلِف اْلُمِقلِ  ِمْن َذِلَك. َوَعَلى َحَسِب ِكَبِر فَِإَذا َكاَن ِمْن الْ 
الذَّْنِب َوِصَغرِِه؛ فـَيُـَعاَقُب َمْن يتعرض لنساء الناس وأوَلدهم، بما َل يعاقب َمْن َلْم يـَتَـَعرَّْض إَلَّ 

ْنَساِن، ِمْن ِلَمْرَأٍة َواِحَدٍة، َأْو َصِبيٍ  َواحِ  ٍد. َولَْيَس أِلََقلِ  التـَّْعزِيِر َحدٌّ؛ َبْل ُهَو ِبُكلِ  َما ِفيِه إياَلُم اإْلِ
ْغاَلِظ َلُه، وَ  َقْد يـَُعزَُّر قـَْوٍل َوِفْعٍل، َوتـَْرِك قـَْوٍل، َوتـَْرِك ِفْعٍل، فـََقْد يـَُعزَُّر الرَُّجُل ِبَوْعِظِه َوتـَْوبِيِخِه َواإْلِ

ِك السَّاَلِم َعَلْيِه َحتَّى يـَُتوَب إَذا َكاَن َذِلَك ُهَو اْلَمْصَلَحَة، َكَما َهَجَر النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه ِبَهْجرِِه َوتـَرْ 
 َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْصَحابُُه " الثَّاَلثََة الَِّذيَن ُخلِ ُفوا "، َوَقْد يـَُعزَّرُ 
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ِبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْصَحابُُه يـَُعزِ ُروَن ِبَذِلَك؛ َوَقْد يـَُعزَُّر بِتَـْرِك ِبَعْزِلِه َعْن ِوََليَِتِه، َكَما َكاَن النَّ 
من اْسِتْخَداِمِه ِفي ُجْنِد اْلُمْسِلِميَن، َكاْلُجْنِديِ  اْلُمَقاِتِل إَذا فـَرَّ ِمْن الزَّْحِف؛ فَِإنَّ اْلِفَراَر من الزحف 

ُع تـَْعزِيٍر َلُه، وََكَذِلَك اأْلَِميُر إَذا فـََعَل ما يستعظم فعزله عن إمارته تـَْعزِيٌر َلُه. الكبائر، وقطع أجره نـَوْ 
ى َدابٍَّة َمْقُلوبًا؛  وََكَذِلَك َقْد يـَُعزَُّر بِاْلَحْبِس، َوَقْد يـَُعزَُّر بِالضَّْرِب، َوَقْد يـَُعزَُّر بَِتْسوِيِد َوْجِهِه َوِإرَْكاِبِه َعلَ 

أنه أمر بمثل ذلك ِفي َشاِهِد الزُّوِر، فَِإنَّ  -رضي الله عنه-َعْن ُعَمَر بن الخطاب َكَما ُرِوَي 
اْلَكاِذَب َسوََّد الوجَه، فُسود وجُهه، وقَلَب اْلَحِديَث، فُقِلب رُُكوبُُه. َوَأمَّا َأْعاَلُه؛ فـََقْد ِقيَل: " ََل 

ُهْم َمْن  يـَُزاُد َعَلى َعْشَرِة َأْسَواٍط ". َوقَاَل َكِثيٌر ِمنْ  َلُغ ِبِه اْلَحدُّ. ثُمَّ ُهْم َعَلى قـَْولَْيِن: ِمنـْ اْلُعَلَماِء ََل يـُبـْ
، َوِهَي اأْلَْربـَُعوَن، أَ  َلُغ بِاْلُحرِ  َأْدَنى ُحُدوِد اْلُحرِ  َلُغ ِبِه َأْدَنى اْلُحُدوِد ": ََل يـُبـْ ْو يـَُقوُل: " ََل يـُبـْ



َلُغ بِاْلَعْبدِ  َلُغ  الثََّمانُوَن، َوََل يـُبـْ َأْدَنى حدود العبد، وهي اْلِعْشُروَن َأْو اأْلَْربـَُعوَن. َوِقيَل: َبْل ََل يـُبـْ
َلُغ ِبُكلِ  َذْنٍب َحدُّ ِجْنِسِه َوِإْن زاد على حد ِجنْ  ُهْم َمْن يـَُقوُل: ََل يـُبـْ ُهَما َحدُّ اْلَعْبِد. َوِمنـْ ٍس ِبُكلٍ  ِمنـْ

َلُغ بِالسَّاِرِق ِمْن غَ  َلُغ آَخَر، َفاَل يـُبـْ ْيِر ِحْرٍز َقْطُع اْلَيِد، َوِإْن ُضِرَب َأْكثـََر ِمْن َحدِ  اْلَقاِذِف. َوََل يـُبـْ
-ِبَمْن فـََعَل َما دون الزنا حد الزاني، َوِإْن زَاَد َعَلى َحدِ  اْلَقاِذِف، َكَما ُرِوَي َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب 

ى َخاَتِمِه، َوَأَخَذ ِبَذِلَك ِمْن بـَْيِت اْلَماِل، فََأَمَر بِِه َفُضِرَب ِماَئَة َأنَّ رَُجاًل نـََقَش َعلَ  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ 
ْن ضربة، ثم ضربه ِفي اْليَـْوِم الثَّاِني ِماَئَة َضْربٍَة، ثُمَّ َضَربَُه ِفي اْليَـْوِم الثَّاِلِث ِماَئَة َضْربٍَة. َوُرِوَي عَ 

َوُرِوَي َعْن النَِّبيِ  َصلَّى »َرَأٍة ُوِجَدا ِفي ِلَحاٍف: " ُيْضَربَاِن ِماَئًة ". اْلُخَلَفاِء الرَّاِشِديَن، ِفي رَُجٍل َوامْ 
اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي الَِّذي يَْأِتي َجارِيََة امرأته: " إن كانت أحلتها له جلد مائة وإن لم تكن أحلتها 

، َوَهِذِه اأْلَقْـَواُل ِفي َمْذَهِب َأْحَمدَ « . َلُه: رُِجمَ  ، َوَغْيرِِه. َواْلَقْوََلِن اأْلَوَََّلِن ِفي َمْذَهِب الشَّاِفِعيِ 
 َوَغْيرِِه.
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َلُغ ِبِه اْلَقْتُل. َوَوافـََقُه بـَْعُض َأْصَحا ُرُه، َفُحِكَي َعْنُه: َأنَّ ِمْن اْلَجَرائِِم َما يـُبـْ ِب َأْحَمَد، َوَأمَّا َماِلٌك َوَغيـْ
ُمْسِلِم، إَذا تجسس للعدو على المسلمين، فإن أحمد توقف في قتله، ِفي ِمْثِل اْلَجاُسوِس الْ 

قتله، ومنعه أبو حنيفة والشافعي َوبـَْعُض اْلَحَنابَِلِة،   -كابن عقيل   -وجوز مالك وبعض الحنابلة 
ا: قـَْتَل الدَّاِعَيِة إَلى اْلِبدَِع َكاْلَقاِضي أَِبي يـَْعَلى. َوَجوََّز طَائَِفٌة ِمْن َأْصَحاِب الشَّاِفِعيِ  َوَأْحَمَد َوَغْيرِِهمَ 

ُرُه قـَْتَل اْلُمَخاِلَفِة ِلْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة، وََكَذِلَك َكِثيٌر ِمْن َأْصَحاِب َماِلٍك، َوقَاُلوا: إنََّما َجوََّز َماِلٌك َوَغيْـ 
ِلَك َقْد ِقيَل ِفي قـَْتِل السَّاِحِر؛ فَِإنَّ َأْكثـََر اْلَقَدرِيَِّة أِلَْجِل اْلَفَساِد ِفي اأْلَْرِض؛ ََل أِلَْجِل الر ِدَِّة؛ وََكذَ 

َأنَّ َحدَّ »َمْوُقوفًا َوَمْرُفوًعا:  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -اْلُعَلَماِء َعَلى أَنَُّه يـُْقَتُل، َوَقْد رُِوَي َعْن ُجْنُدٍب 
ُعْثَماَن َوَحْفَصَة َوَعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر َوَغْيرِِهْم َرَواُه التِ ْرِمِذيُّ. َوَعْن ُعَمَر وَ « السَّاِحِر َضْربُُه بِالسَّْيفِ 

ُهمْ -ِمْن الصََّحابَِة  ُلُه. فـََقاَل بـَْعُض اْلُعَلَماِء: أِلَْجِل اْلُكْفِر، َوقَاَل بـَْعُضُهْم: أِلَْجِل  -َرِضَي اللَُّه َعنـْ قـَتـْ
َلُه َحدًّا. وََكَذِلَك أَبُو َحِنيَفَة يـَُعز ُِر بِاْلَقْتِل ِفيَما اْلَفَساِد ِفي اأْلَْرِض. َلِكنَّ ُجْمُهوَر َهُؤََلِء يـََروْ  َن قـَتـْ

ِتَياُل َتَكرََّر ِمْن اْلَجَرائِِم، إَذا َكاَن ِجْنُسُه يُوِجُب اْلَقْتَل، َكَما يـُْقَتُل َمْن َتَكرََّر ِمْنُه اللِ َواُط، َأْو اغْ 
َقِطْع َشرُُّه إَلَّ ِبَقْتِلِه النـُُّفوِس أِلَْخِذ اْلَماِل َوَنْحِو َذِلَك. وَ  َقْد يستدل على أن المفسد متى َلْم يـَنـْ

قَاَل: َسِمْعُت  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -فَِإنَُّه يـُْقَتُل: ِبَما َرَواُه ُمْسِلٌم ِفي َصِحيِحِه، َعْن َعْرَفَجَة اأْلَْشَجِعيِ  
َمْن أَتَاُكْم َوَأْمرُُكْم َجِميٌع َعَلى رَُجٍل َواِحٍد، يُرِيُد َأْن َيُشقَّ : »َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ 

َسَتُكوُن َهَناٌت، َوَهَناٌت. َفَمْن َأرَاَد َأْن »َوِفي ِرَوايٍَة: « . َعَصاُكْم، َأْو يـَُفرِ َق َجَماَعَتُكْم فَاقْـتُـُلوهُ 
 فاضربوه يـَُفرِ َق َأْمَر َهِذِه اأْلُمَِّة َوِهَي َجِميعٌ 
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وََكَذِلَك َقْد يـَُقاُل في أمره بقتل َشاِرُب اْلَخْمِر ِفي الرَّاِبَعِة؛ ِبَدلِيِل َما « . بِالسَّْيِف َكائًِنا َمْن َكانَ 
لَُّه سأل َرُسوَل اللَِّه َصلَّى ال»قال:  -َرِضَي الله عنه-َرَواُه َأْحَمُد ِفي اْلُمْسَنِد، َعْن َديـَْلَم اْلِحْمَيِريِ  

ِمْن اْلَقْمِح َعَلْيِه َوَسلََّم، فـَُقْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه: إنَّا بَِأْرٍض نـَُعاِلُج ِبَها َعَماًل َشِديًدا، َوِإنَّا نـَتَِّخُذ شراباٌ 
اْجَتِنُبوُه. قـُْلُت نـَتَـَقوَّى ِبِه َعَلى َأْعَمالَِنا، َوَعَلى بـَْرِد ِباَلِدنَا. فـََقاَل: َهْل ُيْسِكُر؛ قـُْلُت نـََعْم. قَاَل: فَ 

رُُكوُه فَاقْـتُـُلوُهمْ  ُر تَارِِكيِه. قَاَل: فَِإْن َلْم يـَتـْ َوَهَذا أِلَنَّ اْلُمْفِسَد َكالصَّاِئِل، فَِإَذا َلْم « . إنَّ النَّاَس َغيـْ
َحُدُهَما( َعَلى َذْنٍب َماٍض، يـَْنَدِفْع الصَّاِئُل إَلَّ بِاْلَقْتِل قُِتَل. َوِجَماُع َذِلَك َأنَّ اْلُعُقوبََة نـَْوَعاِن: )أَ 

َجَزاًء ِبَما َكَسَب َنَكاًَل ِمْن اللَِّه، َكَجْلِد الشَّاِرِب َواْلَقاِذِف، َوَقْطِع اْلُمَحاِرِب َوالسَّاِرِق. و )الثاني( 
اْلُمْرَتدُّ َحتَّى ُيْسِلَم، فَِإْن اْلُعُقوبَُة لَِتْأِديَِة َحقٍ  َواِجٍب، َوتـَْرِك ُمَحرٍَّم ِفي اْلُمْستَـْقَبِل، َكَما ُيْستَـَتاُب 

ِفي تاب؛ وإَل قتل. وََكَما يـَُعاَقُب تَاِرُك الصَّاَلِة َوالزََّكاِة َوُحُقوِق اآْلَدِميِ يَن َحتَّى يـَُؤدُّوَها. فَالتـَّْعزِيُر 
رًَّة بـَْعَد َمرٍَّة َحتَّى يـَُؤدِ َي َهَذا الضَّْرِب َأَشدُّ ِمْنُه ِفي الضَّْرِب اأْلَوَِّل. َوِلَهَذا َيُجوُز َأْن ُيْضَرَب مَ 

اللَُّه الصَّاَلَة اْلَواِجَبَة، َأْو يـَُؤدِ َي اْلَواِجَب َعَلْيِه. َواْلَحِديُث الَِّذي ِفي الصَِّحيَحْيِن، َعْن النَِّبيِ  َصلَّى 
َقْد َفسََّرُه طَائَِفٌة « . َحدٍ  ِمْن ُحُدوِد اللَّهِ ََل ُيْجَلُد فـَْوَق َعْشَرِة َأْسَواٍط إَلَّ ِفي »َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: 

اِب َوالسُّنَِّة ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم، بَِأنَّ اْلُمَراَد ِبُحُدوِد اللَِّه َما َحُرَم ِلَحقِ  اللَِّه، فَِإنَّ اْلُحُدوَد ِفي َلْفِظ اْلِكتَ 
ُل آِخِر اْلَحاَلِل َوَأوَِّل اْلَحَراِم. فـَيُـَقاُل ِفي اأْلَوَِّل: }تِْلَك يـَُراُد ِبَها اْلَفْصُل بـَْيَن اْلَحاَلِل َواْلَحَراِم: ِمثْ 

 ( .225[ )سورة البقرة من اآلية 225ُحُدوُد اللَِّه َفاَل تـَْعَتُدوَها{ ]البقرة: 
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( 478بقرة من اآلية [ )سورة ال478َويـَُقاُل ِفي الثَّاِني: }تِْلَك ُحُدوُد اللَِّه َفاَل تـَْقَربُوَها{ ]البقرة: 
. وأما تسمية العقوبة المقدرة َحدًّا، فـَُهَو ُعْرٌف َحاِدٌث. َوُمَراُد اْلَحِديِث: َأنَّ َمْن َضَرَب ِلَحقِ  

 نـَْفِسِه، َكَضْرِب الرَُّجِل اْمَرأََتُه ِفي النُُّشوِز، ََل يَزِيُد َعَلى َعْشِر َجَلَداٍت. َواْلَجْلُد الَِّذي َجاَءْت ِبهِ 
: -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -رِيَعُة: ُهَو اْلَجْلُد اْلُمْعَتِدُل بِالسَّْوِط؛ فَِإنَّ ِخَياَر اأْلُُموِر َأْوَساُطَها، قَاَل َعِليٌّ الشَّ 

ُيْكتَـَفى " َضْرٌب بـَْيَن َضْربـَْيِن، َوَسْوٌط بـَْيَن َسْوطَْيِن ". َوََل َيُكوُن اْلَجْلُد بِاْلِعِصيِ  َوََل بِاْلَمَقارِِع، َوََل 
ِفيِه بِالدِ رَِّة، َبْل الدِ رَُّة ُتْستَـْعَمُل ِفي التـَّْعزِيِر. َأمَّا اْلُحُدوُد، َفاَل بد فيها من الجلد بالسوط، وََكاَن 

يؤدب بالدرة: فإذا َجاَءْت اْلُحُدوُد َدَعا بِالسَّْوِط، َوََل ُتَجرَُّد  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب 
َيابُُه كلها؛ بل ينزع عنه ما يمنع كم الضَّْرِب، ِمْن اْلَحَشايَا َواْلِفَراِء َوَنْحِو َذِلَك. َوََل يـُْرَبُط إَذا َلْم ثِ 

إَذا قَاَتَل َأَحدُُكْم »ُيْحَتْج إَلى َذِلَك، َوََل ُيْضَرُب َوْجُهُه، فَِإنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: 



ُلُه، َويـُْعَطى ُكلُّ ُعْضٍو َحظَُّه ِمْن « . يَـتَِّق اْلَوْجهَ فـَلْ  َوََل َيْضِرُب َمَقاتَِلُه. فَِإنَّ اْلَمْقُصوَد تَْأِديُبُه ََل قـَتـْ
 الضَّْرِب، كالظهر واألكتاف والفخذين ونحو ذلك.
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 ورسوله نوعان[]اْلُعُقوبَاُت الَِّتي َجاَءْت ِبَها الشَّرِيَعُة ِلَمْن َعَصى الله 
فصل اْلُعُقوبَاُت الَِّتي َجاَءْت ِبَها الشَّرِيَعُة ِلَمْن َعَصى الله ورسوله نوعان: أحدهما: عقوبة 

ََل يـُْقَدُر  المقدور َعَلْيِه، ِمْن اْلَواِحِد َواْلَعَدِد، َكَما تـََقدََّم. َوالثَّاِني: ِعَقاُب الطَّائَِفِة اْلُمْمَتِنَعِة، َكاَلَِّتي
َها إَلَّ بِِقَتاٍل. فَاِصٍل َهَذا ُهَو ِجَهاُد اْلُكفَّاِر، أعداء الله ورسوله، فكل من بلغته َدْعَوُة َرُسوِل َعلَ  يـْ

 َتالُُه )َحتَّى ََل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم إَلى ِديِن اللَِّه الَِّذي بـََعثَُه ِبِه فـََلْم َيْسَتِجْب َلُه؛ فَِإنَُّه َيِجُب قِ 
تكون فتنة، ويكون الدين كله لله( . وألن الله لما بعث نبيه، وأمره بدعوة الخلق إلى دينه: لم 

ْوِلِه يأذن له ِفي قـَْتِل َأَحٍد َعَلى َذِلَك َوََل ِقَتاِلِه، َحتَّى َهاَجَر إَلى اْلَمِديَنِة، فََأِذَن َلُه َوِلْلُمْسِلِميَن بِقَ 
الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن  -اتـَُلوَن بِأَنَـُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ اللََّه َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديٌر تـََعاَلى: }ُأِذَن ِللَِّذيَن يـُقَ 

َمْت َصَواِمُع ِديَارِِهْم ِبَغْيِر َحقٍ  ِإَلَّ َأْن يـَُقوُلوا رَبُـَّنا اللَُّه َوَلْوََل َدْفُع اللَِّه النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َلُهد ِ 
 -زِيٌز َلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اللَِّه َكِثيًرا َولَيَـْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن يـَْنُصُرُه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ عَ َوبَِيٌع َوصَ 

ِن اْلُمْنَكِر َوِللَِّه الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم ِفي اأْلَْرِض َأقَاُموا الصَّاَلَة َوآتـَُوا الزََّكاَة َوَأَمُروا بِاْلَمْعُروِف َونـََهْوا عَ 
( . ثُمَّ إنَُّه بـَْعَد َذِلَك 14 -35[ )سورة الحج: اآليات 14 - 35َعاِقَبُة اأْلُُموِر{ ]الحج: 

ئً  ا َأْوَجَب َعَلْيِهْم اْلِقَتاَل بقوله تعالى: }ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشيـْ
ُتْم ََل تـَْعَلُموَن{ ]البقرة: َوُهَو َخيْـ  ًئا َوُهَو َشرٌّ َلُكْم َواللَُّه يـَْعَلُم َوأَنـْ ٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن ُتِحبُّوا َشيـْ

يَجاَب َوَعظََّم َأْمَر اْلِجَهاِد، ِفي َعامَِّة السَُّوِر 241[ )سورة البقرة: اآلية 241 ( . َوَأكََّد اإْلِ
 ِكيَن َلُه، َوَوَصَفُهْم بِالنِ َفاِق ومرض القلوب،اْلَمَدنِيَِّة. َوَذمَّ التَّاِر 
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َناؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشيَرُتُكْم َوَأْمَواٌل اقْـتَـرَ  فْـُتُموَها وقال تـََعاَلى }ُقْل ِإْن َكاَن آبَاؤُُكْم َوأَبـْ
َأَحبَّ ِإلَْيُكْم ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي َسِبيِلِه َوِتَجارٌَة َتْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تـَْرَضْونـََها 

[ )سورة التوبة: اآلية 21فـَتَـَربَُّصوا َحتَّى يَْأِتَي اللَُّه بَِأْمرِِه َواللَُّه ََل يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقيَن{ ]التوبة: 
آَمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه ثُمَّ َلْم يـَْرتَابُوا َوَجاَهُدوا بَِأْمَواِلِهْم ( . َوقَاَل تـََعاَلى: }ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن 45

( 45[ )سورة الحجرات: اآلية 45َوأَنـُْفِسِهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه ُأولَِئَك ُهُم الصَّاِدُقوَن{ ]الحجرات: 



اْلِقَتاُل رَأَْيَت الَِّذيَن ِفي قـُُلوِبِهْم َمَرٌض . وقال تـََعاَلى }فَِإَذا أُْنزَِلْت ُسورٌَة ُمْحَكَمٌة َوذُِكَر ِفيَها 
طَاَعٌة َوقـَْوٌل َمْعُروٌف فَِإَذا َعَزَم اأْلَْمُر  -يـَْنُظُروَن ِإلَْيَك َنَظَر اْلَمْغِشيِ  َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوِت فََأْوَلى َلُهْم 

ًرا َلُهْم  ُتْم  -فـََلْو َصَدُقوا اللََّه َلَكاَن َخيـْ ُتْم َأْن تـُْفِسُدوا ِفي اأْلَْرِض َوتـَُقطِ ُعوا فـََهْل َعَسيـْ ِإْن تـََولَّيـْ
( . فهذا َكِثيٌر 22، 24واآليتان  21[ )سورة محمد: من اآلية 22 - 21َأْرَحاَمُكْم{ ]محمد: 

ا: }يَا أَيُـَّها الَِّذيَن ِفي اْلُقْرآِن. وََكَذِلَك تـَْعِظيُمُه َوتـَْعِظيُم َأْهِلِه ِفي " ُسورَِة الصَّفِ  " الَِّتي يـَُقوُل ِفيهَ 
تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوَرُسولِِه َوُتَجاِهُدوَن ِفي  -آَمُنوا َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى ِتَجارٍَة تـُْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم 

ُتْم تـَْعَلُموَن  ٌر َلُكْم ِإْن ُكنـْ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َويُْدِخْلُكْم يَـ  -َسِبيِل اللَِّه بَِأْمَواِلُكْم َوأَنـُْفِسُكْم َذِلُكْم َخيـْ
َوُأْخَرى  -َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَنـَْهاُر َوَمَساِكَن طَيِ َبًة ِفي َجنَّاِت َعْدٍن َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 

ِر اْلُمْؤِمِنيَن{ ]الصف:  [ )سورة الصف: 43 - 41ُتِحبُّونـََها َنْصٌر ِمَن اللَِّه َوفـَْتٌح َقرِيٌب َوَبشِ 
( . وقوله تـََعاَلى: }َأَجَعْلُتْم ِسَقايََة اْلَحاجِ  َوِعَمارََة اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َكَمْن آَمَن 43-41اآليات 

 -لظَّاِلِميَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآْلِخِر َوَجاَهَد ِفي َسِبيِل اللَِّه ََل َيْستَـُووَن ِعْنَد اللَِّه َواللَُّه ََل يـَْهِدي اْلَقْوَم ا
َوُأولَِئَك ُهُم  الَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي َسِبيِل اللَِّه بَِأْمَواِلِهْم َوأَنـُْفِسِهْم َأْعَظُم َدرََجًة ِعْنَد اللَّهِ 

َخاِلِديَن ِفيَها أَبًَدا  -يٌم ُمِقيٌم يـَُبشِ ُرُهْم رَبُـُّهْم ِبَرْحَمٍة ِمْنُه َوِرْضَواٍن َوَجنَّاٍت َلُهْم ِفيَها نَعِ  -اْلَفائُِزوَن 
( . وقـَْوله 22-45[ )سورة التوبة: اآليات 22 - 45ِإنَّ اللََّه ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم{ ]التوبة: 

َلى اْلُمْؤِمِنيَن َأِعزٍَّة تـََعاَلى: }َمْن يـَْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأِتي اللَُّه ِبَقْوٍم ُيِحبـُُّهْم َوُيِحبُّونَُه َأِذلٍَّة عَ 
َشاُء َعَلى اْلَكاِفرِيَن ُيَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه َوََل َيَخاُفوَن َلْوَمَة ََلئٍِم َذِلَك َفْضُل اللَِّه يـُْؤتِيِه َمْن يَ 

 ( .51[ )سورة المائدة: من اآلية 51َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم{ ]المائدة: 
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ى: }َذِلَك بِأَنَـُّهْم ََل ُيِصيبُـُهْم َظَمأٌ َوََل َنَصٌب َوََل َمْخَمَصٌة ِفي َسِبيِل اللَِّه َوََل َيطَُئوَن َوقَاَل تـََعالَ 
 ُيِضيُع َأْجَر َمْوِطًئا يَِغيُظ اْلُكفَّاَر َوََل يـََناُلوَن ِمْن َعُدوٍ  نـَْياًل ِإَلَّ ُكِتَب َلُهْم بِِه َعَمٌل َصاِلٌح ِإنَّ اللََّه ََل 

َوََل يـُْنِفُقوَن نـََفَقًة َصِغيَرًة َوََل َكِبيَرًة َوََل يـَْقَطُعوَن َواِديًا ِإَلَّ ُكِتَب َلُهْم لَِيْجزِيـَُهُم اللَُّه  -ْلُمْحِسِنيَن ا
( . 424، 421[ )سورة التوبة: من اآليتين 424 - 421َأْحَسَن َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن{ ]التوبة: 

ِهْم، َوَما يـَُباِشُرونَُه ِمْن اأْلَْعَماِل. َواأْلَْمِر بِاْلِجَهاِد، َوِذْكِر َفَضائِِلِه ِفي فذكر ما يتولد من َأْعَمالِ 
ْنَساُن، وََكاَن بِات ِ  َفاِق اْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة، َأْكثـَُر ِمْن َأْن ُيْحَصَر. َوِلَهَذا َكاَن َأْفَضَل َما َتَطوََّع ِبِه اإْلِ

الحج والعمرة، ومن صالة التطوع، وصوم التََّطوُِّع. َكَما َدلَّ َعَلْيِه اْلِكَتاُب  اْلُعَلَماِء َأْفَضَل ِمنْ 
رَْأُس األمر اإلسالم، وعموده الصالة، وذروة »َوالسُّنَُّة، َحتَّى قَاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: 

َدرََجٍة، َما بـَْيَن الدَّرََجِة َوالدَّرََجِة، َكَما بـَْيَن السََّماِء إنَّ ِفي اْلَجنَِّة َلِماَئَة »َوقَاَل: « . سنامه الجهاد



من اغبرت َقَدَماُه ِفي َسِبيِل »ُمتـََّفٌق َعَلْيِه وقال: « . َواأْلَْرِض، َأَعدََّها اللَُّه ِلْلُمَجاِهِديَن ِفي َسِبيِلهِ 
رباط يوم وليلة في سبيل »، َوقَاَل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه وسلم: َرَواُه اْلُبَخاِريُّ « اللَِّه َحرََّمُه اللَُّه َعَلى النَّارِ 

ٌر ِمْن ِصَياِم َشْهٍر َوِقَياِمِه، َوِإْن َماَت ُأْجِرَي َعَلْيِه َعَمُلُه الَِّذي َكاَن يـَْعَمُلُه، َوُأْجِرَي َعلَ  ْيِه الله َخيـْ
ٌر ِمْن أَْلِف يـَْوٍم ِفيَما »سَُّنِن: َرَواُه ُمْسِلٌم َوِفي ال« . ِرْزقُُه، َوَأِمَن اْلَفتَّانَ  رِبَاُط يـَْوٍم ِفي َسِبيِل اللَِّه، َخيـْ
َناِن ََل َتَمسُُّهَما النَّاُر، َعْيٌن َبَكْت ِمْن َخْشَيِة »َوقَاَل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: « ِسَواُه ِمْن اْلَمَناِزلِ  َعيـْ

َماِم َأْحَمَد: « ِبيِل اللَّهِ اللَِّه، َوَعْيٌن بَاَتْت َتْحُرُس ِفي سَ  قَاَل التِ ْرِمِذيُّ َحِديٌث َحَسٌن. َوِفي ُمْسَنِد اإْلِ
َلٍة يـَُقامُ » َلٍة ِفي َسِبيِل اللَِّه، َأْفَضُل ِمْن أَْلِف لَيـْ  َحْرُس لَيـْ
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ُلَها، َوُيَصاُم نـََهارَُها ُسوَل اللَِّه، َأْخِبْرِني ِبَشْيٍء يـَْعِدُل َأنَّ رَُجاًل قَاَل: يَا رَ »َوِفي الصَِّحيَحْيِن: « لَيـْ
اْلِجَهاَد ِفي َسِبيِل اللَِّه؛ قَاَل: ََل َتْسَتِطيُع. قَاَل: َأْخبَـَرِني ِبِه؛ قَاَل: َهْل َتْسَتِطيُع إَذا خرج المجاهد 

". َوِفي السَُّنِن أَنَُّه  أن تصوم َل تفطر، وتقوم َل تـَْفتُـَر؟ قَاَل ََل. قَاَل: َفَذِلَك الَِّذي يـَْعِدُل اْلِجَهادَ 
َوَهَذا « . َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل " إنَّ ِلُكلِ  ُأمٍَّة ِسَياَحًة، َوِسَياَحُة ُأمَِّتي اْلِجَهاُد ِفي َسِبيِل اللَّهِ 

ِعْنَد اَِلْعِتَباِر؛ فَِإنَّ  بَاٌب َواِسٌع، َلْم يَرِْد ِفي ثـََواِب اأْلَْعَماِل َوَفْضِلَها مثل ما ورد فيه. وهو ظَاِهرٌ 
َيا، َوُمْشَتِمٌل َعَلى جميع أنواع العبارات الباطنة  نـْ يِن َوالدُّ نـَْفَع اْلِجَهاِد َعامٌّ ِلَفاِعِلِه َوِلَغْيرِِه ِفي الدِ 

ْخاَلِص َلُه، َوالتـَّوَكُِّل  َعَلْيِه، َوَتْسِليِم النـَّْفِس والطاهرة، فَِإنَُّه ُمْشَتِمٌل ِمْن َمَحبَِّة اللَِّه تـََعاَلى، َواإْلِ
َواِع اأْلَْعَماِل؛ َعَلى َما ََل َيْشَتِمُل َعَليْ  ِه َعَمٌل َواْلَماِل َلُه، َوالصَّْبِر َوالزُّْهِد، َوِذْكِر اللَِّه، َوَسائِِر أَنـْ

لظََّفُر، َوِإمَّا آَخُر. والقائم به من الشخص واألمن أن إْحَدى اْلُحْسنَـيَـْيِن َدائًِما؛ إمَّا النَّْصُر َوا
الشهادة والجنة. فإن اْلَخْلَق ََل بُدَّ َلُهْم ِمْن َمْحَيا َوَمَماٍت، َفِفيِه اْسِتْعَماُل َمْحَياُهْم َوَمَماتِِهْم ِفي 

َيا َواآْلِخَرِة، َوِفي تـَرِْكِه َذَهاُب السََّعاَدتـَْيِن أو نقصهما؛ وإن من الناس  نـْ من َغايَِة َسَعاَدتِِهْم ِفي الدُّ
َفُع ِفيِهَما مِ  َفَعِتَها، فَاْلِجَهاُد أَنـْ َيا َمَع ِقلَِّة َمنـْ نـْ يِن َأْو الدُّ ْن كل يركب ِفي اأْلَْعَماِل الشَِّديَدِة ِفي الدِ 

عمل شديد، وقد يرغب في ترفيه نـَْفِسِه َحتَّى ُيَصاِدَفُه اْلَمْوُت، َفَمْوُت الشَِّهيِد أَْيَسُر ِمْن ُكلِ  
َتٍة، َوِهيَ  َتاِت. َوِإَذا َكاَن َأْصُل اْلِقَتاِل اْلَمْشُروِع ُهَو اْلِجَهاُد، َوَمْقُصوُدُه ُهَو َأْن َيُكوَن  َميـْ َأْفَضُل اْلَميـْ

يُن ُكلُُّه لِلَِّه، َوَأْن َتكون كلمة الله هي العليا، فمن امتنع من َهَذا ُقوِتَل بِات َِفاقِ   الدِ 
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َياِن َوالرَّاِهِب، َوالشَّْيِخ  اْلُمْسِلِميَن. َوَأمَّا َمنْ  َلْم َيُكْن ِمْن َأْهِل اْلُمَمانـََعِة َواْلُمَقاتـََلِة، َكالنِ َساِء َوالصِ بـْ
 ِلِه َأْو ِفْعِلِه،اْلَكِبيِر، َواأْلَْعَمى، َوالزَِّمِن، َوَنْحِوِهْم َفاَل يـُْقَتُل ِعْنَد ُجْمُهوِر اْلُعَلَماِء؛ إَلَّ َأْن يـَُقاِتَل ِبَقوْ 

َياَن؛ ِلَكْونِِهمْ  َماًَل  َوِإْن َكاَن بـَْعُضُهْم يـََرى إبَاَحَة قـَْتِل اْلَجِميِع ِلُمَجرَِّد اْلُكْفِر؛ إَلَّ النِ َساَء َوالصِ بـْ
اللَِّه، َكَما قَاَل ِلْلُمْسِلِميَن. َواأْلَوَُّل ُهَو الصََّواُب؛ أِلَنَّ اْلِقَتاَل ُهَو ِلَمْن يـَُقاتُِلَنا، إَذا َأَرْدنَا إْظَهاَر ِديِن 
ْعَتِديَن{ اللَُّه تـََعاَلى: }َوقَاتُِلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َوََل تـَْعَتُدوا ِإنَّ اللََّه ََل ُيِحبُّ اْلمُ 

أَنَُّه َمرَّ »( . َوِفي السَُّنِن َعْنُه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 451[ )سورة البقرة: اآلية 451]البقرة: 
َها النَّاُس. فـََقاَل: َما َكاَنْت َهِذِه لِتُـَقاِتلَ  َوقَاَل « َعَلى اْمَرَأٍة َمْقُتوَلٍة ِفي بـَْعِض َمغَازِيِه، َقْد َوَقَف َعَليـْ

َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  وفيها أَْيًضا َعْنهُ « . اْلَحْق َخاِلًدا فـَُقْل لَُه: ََل تـَْقتـُُلوا ُذر ِيًَّة َوََل َعِسيًفا»أِلََحِدِهْم: 
َوَذِلَك َأنَّ اللََّه تـََعاَلى « . ََل تـَْقتـُُلوا َشْيًخا فَانًِيا، َوََل طفاًل َصِغيًرا، َوََل اْمَرَأةً »َوَسلََّم أَنَُّه َكاَن يـَُقوُل: 

َنُة َأَشدُّ ِمَن أَبَاَح ِمْن قـَْتِل النـُُّفوِس َما ُيحتاج إلَْيِه ِفي َصاَلِح اْلَخْلِق، َكَما قَاَل تـََعالَ  ى: }َواْلِفتـْ
( . َأْي َأنَّ اْلَقْتَل َوِإْن َكاَن ِفيِه َشرٌّ َوَفَساٌد 248[ )سورة البقرة: من اآلية 454اْلَقْتِل{ ]البقرة: 

َنِة اْلُكفَّاِر ِمْن الشَّرِ  َواْلَفَساِد َما ُهَو َأْكبَـُر ِمْنُه، َفَمْن َلْم يَْمَنْع اْلُمْسِلِمي َن ِمْن إقَاَمِة ِديِن اللَِّه َفِفي ِفتـْ
َلْم َتُكْن َمَضرَُّة ُكْفرِِه إَلَّ َعَلى نـَْفِسِه؛ َوِلَهَذا قَاَل الفقهاء: إن الداعية إلى البدع الخالفة لِْلِكَتاِب 

َذا ُأْخِفَيْت َلْم َأنَّ اْلَخِطيَئَة إ»َوالسُّنَِّة، يـَُعاَقُب ِبَما ََل يـَُعاَقُب بِِه السَّاِكُت. َوَجاَء ِفي اْلَحِديِث: 
ولهذا أوجبت الشريعة قتال « . َتُضرَّ إَلَّ َصاِحبَـَها؛ َوَلِكْن إَذا ظهرت فلم شكر ضرت العامة

ُهْم ِفي اْلِقَتاِل، َأوْ  ُهْم؛ َبْل إَذا ُأِسَر الرَُّجُل ِمنـْ َغْيِر  اْلُكفَّاِر، َوَلْم ُتوِجْب قـَْتَل اْلَمْقُدوِر َعَلْيِهْم ِمنـْ
 ِمْثِل َأْن تـُْلِقَيُه السَِّفيَنةُ  اْلِقَتاِل،
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َماُم اأْلَْصَلَح ِمْن قـَْتِلِه، أَ  َنا، َأْو َيِضلَّ الطَّرِيَق، َأْو يـُْؤَخَذ ِبِحيَلٍة، فَِإنَُّه يـَْفَعُل ِفيِه اإْلِ ْو اْسِتْعَباِدِه، َأْو إلَيـْ
ْنَد َأْكَثِر اْلُفَقَهاِء، َكَما َدلَّ َعَلْيِه اْلِكَتاُب َوالسُّنَُّة، َوِإْن  اْلَمنِ  َعَلْيِه، َأْو ُمَفاَداتِِه ِبَماٍل َأْو نـَْفٍس، عِ 

اتـَُلوَن، َكاَن ِمْن اْلُفَقَهاِء َمْن يـََرى اْلَمنَّ َعَلْيِه َوُمَفاَداَتُه َمْنُسوًخا. فََأمَّا َأْهُل اْلِكَتاِب َواْلَمُجوُس فـَيُـقَ 
يََة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن. َوَمْن ِسَواُهْم فـََقْد اْختَـَلَف اْلُفَقَهاُء ِفي َأْخِذ َحتَّى ُيْسِلُموا، َأْو يـُْعُطوا اْلِجزْ 

ْساَلِم،  َتَسَبْت إَلى اإْلِ ُهْم. إَلَّ َأنَّ َعامَّتَـُهْم ََل يَْأُخُذونـََها من العرب، وأيما طائفة انـْ اْلِجْزيَِة ِمنـْ
ِهَرِة اْلُمتَـَواتَِرِة، فَِإنَُّه َيِجُب ِجَهاُدَها بِات َِفاِق اْلُمْسِلِميَن، َحتَّى َيُكوَن َواْمتَـنَـَعْت ِمْن بـَْعِض َشَرائِِعِه الظَّا

يُق  يُن ُكلُُّه لِلَِّه، َكَما قَاَتَل أَبُو َبْكٍر الصِ دِ  َرِضَي اللَُّه -َوَسائُِر الصََّحابَِة  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -الدِ 
ُهمْ  َكاَن َقْد تـََوقََّف ِفي ِقَتاِلِهْم بـَْعُض الصََّحابَِة، ثُمَّ اتَـَّفُقوا، َحتَّى قَاَل ُعَمُر ْبُن َمانِِعي الزََّكاِة، وَ  -َعنـْ

ُهَما-اْلَخطَّاِب أِلَِبي بكر  َكْيَف تـَُقاِتُل النَّاَس َوَقْد قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه   -رضي الله َعنـْ



اِتَل النَّاَس َحتَّى َيْشَهُدوا َأْن ََل إلََه إَلَّ اللَُّه َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اللَِّه، فَِإَذا ُأِمْرُت َأْن ُأقَ »َوَسلََّم: 
، فـََقاَل َلُه أَبُو َبْكٍر: « قَاُلوَها، فـََقْد َعَصُموا ِمنِ ي ِدَماَءُهْم َوَأْمَواَلُهْم إَلَّ ِبَحقِ َها؛ َوِحَسابـُُهْم َعَلى اللَّهِ 

َكاَة ِمْن َحقِ َها، َواَللَِّه َلْو َمنَـُعوِني َعَناقًا َكانُوا يـَُؤدُّونـََها إَلى َرُسوِل اللَِّه صلى الله عليه وسلم فَِإنَّ الزَّ 
لقاتلتهم على منعهم قَاَل ُعَمُر: َفَما ُهَو إَلَّ َأْن رَأَْيُت اللََّه َقْد َشَرَح َصْدَر أَِبي َبْكٍر ِلْلِقَتاِل، 

، اْلَحقُّ. َوَقْد ثـََبَت َعْنُه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن ُوُجوٍه َكِثيَرٍة أَنَُّه َأَمَر ِبِقَتاِل اْلَخَوارِجِ فـََعِلْمُت أَنَُّه 
قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -َفِفي الصَِّحيَحْيِن َعْن َعِليِ  ْبِن أَِبي طَاِلٍب 

 سيخرج قوم في آخر الزمان حداث اأْلَْسَناِن، ُسَفَهاُء اأْلَْحاَلِم يـَُقوُلوَن ِمنْ »ِه َوَسلََّم يقول: َعَليْ 
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يِن َكَما يَْمُرُق السَّْهُم ِمْن  الرَّْمَيِة، قـَْوِل َخْيِر اْلَبرِيَِّة، ََل ُيَجاِوُز إيَمانـُُهْم َحَناِجَرُهْم، يَْمُرُقوَن ِمْن الدِ 
َوِفي ِرَوايٍَة ِلُمْسِلٍم « . َنَما َلِقيُتُموُهْم فَاقْـتـُُلوُهْم، فَِإنَّ ِفي قـَْتِلِهْم َأْجًرا ِلَمْن قـَتَـَلُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمةِ فَأَيْـ 

ُج قـَْوٌم َيْخرُ »قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل:  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -َعْن َعِليٍ  
ِمْن ُأمَِّتي يـَْقَرُءوَن اْلُقْرآَن لَْيَس ِقَراَءُتُكْم إَلى ِقَراَءتِِهْم ِبَشْيٍء، َوََل َصاَلُتُكْم إلى صالتهم بشيء، 

ِم  يقرءون القرآن يحسبون أَنَُّه َلُهْم َوُهَو َعَلْيِهْم، ََل ُتَجاِوُز ِقَراَءتـُُهْم تـََراِقيَـُهْم، يَْمُرُقوَن ِمْن اإْلِْساَل 
َكَما يَْمُرُق السَّْهُم ِمْن الرَِّميَِّة، َلْو يـَْعَلُم اْلَجْيُش الَِّذيَن ُيِصيُبونـَُهْم ما قضى لهم على لسان نبيهم 

َوَعْن أَِبي َسِعيٍد، َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َهَذا اْلَحِديِث: « . لنكلوا عن اْلَعَملِ 
ُمتـََّفٌق َعَلْيِه، َوِفي « اإلسالم، َوَيَدُعوَن َأْهَل اأْلَْوثَاِن؛ لَِئْن َأْدرَْكتُـُهْم أَلَقْـتُـَلنـَُّهْم قـَْتَل َعادٍ  يقتلون أهل»

َلُهْم َأْوَلى الطَّائَِفتَـْينِ »ِرَوايٍَة ِلُمْسِلٍم:  « بِاْلَحق ِ  َتُكوُن ُأمَِّتي ِفْرقـَتَـْيِن فـََتْخُرُج ِمْن بـَْيِنِهَما َمارِقٌَة، يَِلي قـَتـْ
َلمَّا َحَصَلْت اْلُفْرَقُة بـَْيَن َأْهِل اْلِعَراِق  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -. فـََهُؤََلِء الَِّذيَن قـَتَـَلُهْم َأِميُر اْلُمْؤِمِنيَن َعِليٌّ 

َم َأنَّ ِكاَل الطَّائَِفتَـْيِن اْلُمْفَترِقـَتَـْيِن َوالشَّاِم، وََكانُوا ُيَسمَّْوَن اْلَحُرورِيََّة. بـَيََّن النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ 
ِمْن ُأمَِّتِه، وأن أصحاب علي أولى الطائفتين بِاْلَحقِ ، َوَلْم ُيَحرِ ْض إَلَّ َعَلى ِقَتاِل ُأولَِئَك اْلَمارِِقيَن 

ْساَلِم، َوفَارَُقوا اْلَجَماَعَة، َواْسَتَحلُّوا ِدَماءَ  َمْن ِسَواُهْم ِمْن اْلُمْسِلِميَن َوَأْمَواِلِهْم.  الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن اإْلِ
ْساَلِم، َوِإْن  َتَكلََّم فـَثـََبَت بِاْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة َوِإْجَماِع اأْلُمَِّة، أَنَُّه يـَُقاَتُل َمْن َخَرَج َعْن َشرِيَعِة اإْلِ

اْلُمْمَتِنَعِة، َلْو تـَرََكْت السُّنََّة الرَّاتَِبَة، َكرَْكَعَتْي اْلَفْجِر، بِالشََّهاَدتـَْيِن. َوَقْد اْختَـَلَف اْلُفَقَهاُء ِفي الطَّائَِفِة 
َها  َهْل يجوز قتالها؛ على قولين. فأما الواجبات والحرمات الظَّاِهَرُة َواْلُمْسَتِفيَضُة، فـَيُـَقاَتُل َعَليـْ

 بِاَِلت َِفاِق، َحتَّى يـَْلَتزُِموا َأْن يُِقيُموا الصََّلَواتِ 
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َماِت: اْلَمْكُتوبَاِت، َويـَُؤدُّوا الزََّكاَة، َوَيُصوُموا َشْهَر رََمَضاَن، َوَيُحجُّوا اْلبَـْيَت، َويـَْلَتزُِموا تـَْرَك اْلُمَحرَّ 
َوَنْحِو ِمْن ِنَكاِح اأْلََخَواِت، َوَأْكِل اْلَخَباِئِث، َواَِلْعِتَداِء َعَلى اْلُمْسِلِميَن ِفي النـُُّفوِس َواأْلَْمَواِل، 

لون َذِلَك. َوِقَتاُل َهُؤََلِء َواِجٌب اْبِتَداًء بـَْعَد بـُُلوِغ َدْعَوِة النَِّبيِ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه وسلم إليهم بما يقات
ُمْعَتِديَن عليه. فأما إذا بدأوا اْلُمْسِلِميَن فـَيَـَتَأكَُّد ِقَتاُلُهْم، َكَما ذََكْرنَاُه ِفي ِقَتاِل اْلُمْمَتِنِعيَن ِمْن الْ 

َلُغ اْلِجَهاِد اْلَواِجُب ِلْلُكفَّاِر، َواْلُمْمَتِنِعيَن َعْن بـَْعِض الشََّراِئِع، َكَمانِِعي ال زََّكاِة ُقطَّاِع الطُُّرِق. َوأَبـْ
ايَِة، إَذا قَاَم بِِه َواْلَخَوارِِج َوَنْحِوِهْم: َيِجُب اْبِتَداًء َوَدفْـًعا. فَِإَذا َكاَن اْبِتَداًء، فـَُهَو فـَْرٌض َعَلى اْلِكفَ 

 اْلبَـْعُض َسَقَط اْلَفْرُض َعْن اْلَباِقيَن وََكاَن اْلَفْضُل ِلَمْن قَاَم ِبِه، َكَما قَاَل اللَُّه تـََعاَلى: }ََل َيْسَتِوي
ُر ُأوِلي الضََّرِر{ ]النساء:  فََأمَّا  ( .55[ اآلية )سورة النساء: اآْليََة 55اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َغيـْ

َوَعَلى  إَذا َأرَاَد اْلَعُدوُّ اْلُهُجوَم َعَلى اْلُمْسِلِميَن، فَِإنَُّه َيِصيُر َدفْـُعُه َواِجًبا َعَلى اْلَمْقُصوِديَن ُكلِ ِهْم،
يِن فـَعَ  َعانَِتِهْم، َكَما قَاَل اللَُّه تـََعاَلى: }َوِإِن اْستَـْنَصُروُكْم ِفي الدِ  َلْيُكُم النَّْصُر ِإَلَّ َغْيِر اْلَمْقُصوِديَن، إِلِ

نَـُهْم ِميثَاٌق{ ]األنفال:  َنُكْم َوبـَيـْ ( . وََكَما َأَمَر 82[ )سورة األنفال: من اآلية 82َعَلى قـَْوٍم بـَيـْ
ُكْن. النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم بنصر المسلم، وسواء كان الرَُّجُل ِمْن اْلُمْرَتزَِقِة ِلْلِقَتاِل َأْو َلْم يَ 
ْمَكاِن َعَلى ُكلِ  َأَحٍد بِنَـْفِسِه َوَماِلِه، َمَع اْلِقلَِّة َواْلَكثْـَرِة، َواْلَمْشِي َوال رُُّكوِب،  َوَهَذا َيِجُب ِبَحَسِب اإْلِ

َكَما َكاَن اْلُمْسِلُموَن َلمَّا َقَصَدُهْم اْلَعُدوُّ َعاَم الخندق لم يأذن الله في ترى ألحد، َكَما َأِذَن ِفي 
، الَِّذي َقسََّمُهْم ِفيِه إَلى قَاِعٍد َوَخارٍِج. َبْل َذمَّ الَِّذيَن َيْسَتأْ تـَرْ  ِذنُوَن ِك اْلِجَهاِد اْبِتَداًء ِلَطَلِب اْلَعُدوِ 

َلَّ ِفَرارًا{ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم }يـَُقوُلوَن ِإنَّ بـُُيوتـََنا َعْورٌَة َوَما ِهَي بَِعْورٍَة ِإْن يُرِيُدوَن إِ 
يِن َواْلُحْرَمِة َواأْلَنـُْفِس، 43[ )سورة األحزاب من اآلية 43]األحزاب:  ( . فـََهَذا َدْفٌع َعْن الدِ 

، كَ  ْرَهاِب اْلَعُدوِ  يِن َوِإْعاَلئِِه، َوإِلِ َك ُغَزاِة تـَُبو َوُهَو ِقَتاُل اْضِطَراٍر، َوَذِلَك ِقَتاُل اْخِتَياٍر، لِلز ِيَاَدِة ِفي الدِ 
 َوَنْحِوَها.
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ُر اْلُمْمَتِنِعيَن ِمْن َأْهِل ِديَارِ  ْساَلِم  فـََهَذا النـَّْوُع ِمْن اْلُعُقوبَِة، ُهَو لِلطََّواِئِف اْلُمْمَتِنَعِة. فََأمَّا َغيـْ اإْلِ
ْساَلِم اْلخَ  ُرَها، ِمْن َأَداِء اأْلََمانَاِت َوَنْحِوِهْم فـََيِجُب إْلَزاُمُهْم بِاْلَواِجَباِت الَِّتي ِهَي َمَباِني اإْلِ ْمُس َوَغيـْ

َواْلَوفَاِء بالعدد ِفي اْلُمَعاَماَلِت َوَغْيِر َذِلَك. َفَمْن َكاَن ََل يصلي من جميع الناس: من رَِجاِلِهْم 
ْلُعَلَماِء. ثُمَّ إنَّ َأْكثـََرُهْم َوِنَسائِِهْم فَِإنَُّه يـُْؤَمُر بِالصَّاَلِة، فَِإْن اْمتَـَنَع ُعوِقَب َحتَّى ُيَصلِ َي بِِإْجَماِع ا

َلُه إَذا َلْم ُيَصلِ ، فـَُيْستَـَتاُب فَِإْن تَاَب َوِإَلَّ قُِتَل. َوَهْل يـُْقَتُل َكاِفًرا َأْو ُمْرَتدًّا أَ  ْو فَاِسًقا؛ يُوِجُبوَن قـَتـْ
يـَْقَتِضي ُكْفَرُه، َوَهَذا  َعَلى قـَْولَْيِن َمْشُهورَْيِن في مذهب أحمد وغيره. والمنقول عن َأْكَثِر السََّلفِ 

قْـَراِر بِاْلُوُجوِب. فََأمَّا َمْن َجَحَد اْلُوُجوَب فـَُهَو َكاِفٌر بِاَِلت َِفاِق: َبْل َيِجُب َعَلى اأْلَْولَِيا ِء َأْن َمَع اإْلِ



َها لَِعْشٍر، َكمَ  ًعا، َوَيْضرِبُوُه َعَليـْ ا َأَمَر النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه يَْأُمُروا الصَِّبيَّ بِالصَّاَلِة إَذا بـََلَغ َسبـْ
نَـُهْم ِفي »َوَسلََّم، َحْيُث قَاَل:  َها ِلَعْشٍر، َوفـَر ُِقوا بـَيـْ ُمُروُهْم بِالصَّاَلِة ِلَسْبٍع، َواْضرِبُوُهْم َعَليـْ

َنْحِوَها. َوِمْن َتَماِم َذِلَك تـََعاُهُد وََكَذِلَك َما َتْحَتاُج إلَْيِه الصَّاَلُة ِمْن الطََّهارَِة اْلَواِجَبِة وَ « اْلَمَضاِجعِ 
لََّم َحْيُث َمَساِجِد اْلُمْسِلِميَن َوأَئِمَِّتِهْم. َوَأْمُرُهْم بَِأْن ُيَصلُّوا ِبِهْم َصاَلَة النَِّبيِ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوسَ 

َبِر َوَصلَّ »َرَواُه اْلُبَخاِريُّ. « َصلُّوا كما رأيتموني أن ُأَصلِ ي»قَاَل:  ى َمرًَّة بَِأْصَحاِبِه َعَلى َطَرِف اْلِمنـْ
َوَعَلى إَماِم النَّاِس ِفي الصَّاَلِة َوَغْيرَِها َأْن « . فـََقاَل: )إنََّما فـََعْلُت َهَذا لَِتْأَتمُّوا ِبي َولِتَـْعَلُموا َصاَلِتي

ِديِنِهْم: َبْل على كل إمام للصالة َأْن ُيَصلِ َي ِبِهْم  يـَْنُظَر َلُهْم. َفاَل يـَُفوتـُُهْم َما يـَتَـَعلَُّق ِبِفْعِلِه ِمْن َكَمالِ 
َفرِِد اَِلْقِتَصاُر َعَلْيِه ِمْن َقْدِر اأْلَْجَزاِء إَلَّ ِلعُ  ْذٍر، وََكَذِلَك َصاَلًة َكاِمَلًة َوََل يـَْقَتِصَر َعَلى َما َيُجوُز ِلْلُمنـْ

 ْرِب. َأََل تـََرى َأنَّ اْلوَِكيَل َواْلَوِليَّ َعَلى إَماِمِهْم ِفي اْلَحجِ ، َوَأِميرِِهْم ِفي اْلحَ 
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ِلِه َوِلُمَول ِيِه َعَلى اْلَوْجِه اأْلَْصَلِح َلُه ِفي َماِلِه؟ وَ  َراِء َعَلْيِه َأْن يِتصرف ِلُموَكِ  ُهَو ِفي َماِل ِفي اْلبَـْيِع َوالشِ 
يِن َأهَ  مُّ، َوَقْد ذََكَر اْلُفَقَهاُء َهَذا اْلَمْعَنى. َوَمَتى اْهَتمَّْت اْلُوََلُة نـَْفِسِه يـَُفوُت نـَْفَسُه َما َشاَء. فَأَْمُر الدِ 

َياُهْم؛ َوِإَلَّ اْضَطَرَبْت األمور عليهم. ومالك ذلك   بِِإْصاَلِح ِديِن النَّاِس: َصُلَح لِلطَّائَِفتَـْيِن ِدينُـُهْم َوُدنـْ
ْخاَلَص َوالتـَّوَكَُّل ِجَماُع كله صالح النِ يَِّة لِلرَِّعيَِّة، َوِإْخاَلُص الد ِ  يِن ُكلِ ِه ِللَِّه، َوالتـَّوَكُُّل َعَلْيِه. فَِإنَّ اإْلِ

لفاتحة: َصاَلِح اْلَخاصَِّة َواْلَعامَِّة، َكَما َأَمَرنَا َأْن نـَُقوَل ِفي َصاَلتَِنا: }ِإيَّاَك نـَْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعيُن{ ]ا
َهاتـَْيِن اْلَكِلَمتَـْيِن َقْد ِقيَل: إنَـُّهَما َيْجَمَعاِن َمَعاِنَي اْلُكُتِب اْلُمنَـزََّلِة  ( فَِإنَّ 5[ )سورة الفاتحة: اآلية 5

َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َمرًَّة ِفي بـَْعِض َمَغازِيِه، فـََقاَل: " يَا »ِمْن السََّماِء. َوَقْد رُِوَي 
يِن، َوَقْد ذُِكَر « . إيَّاَك نـَْعُبُد، َوِإيَّاَك َنْسَتِعيُن " َفُجِعَلْت الرُُّءوُس تـَْنُدُر َعْن َكَواِهِلَها َماِلَك يـَْوِم الدِ 

[ )سورة هود: من 423َذِلَك ِفي َغْيِر َمْوِضٍع ِمْن ِكَتاِبِه َكَقْوِلِه: }فَاْعُبْدُه َوتـَوَكَّْل َعَلْيِه{ ]هود: 
( 77[ )سورة هود: من اآلية 77َلْيِه تـَوَكَّْلُت َوِإلَْيِه أُنِيُب{ ]هود: ( وقـَْوله تـََعاَلى: }عَ 423اآلية 

َوَأْعُظُم َعْوٍن « . يـَُقوُل: " اللَُّهمَّ ِمْنَك َوَلكَ -وكان َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم إَذا َذَبَح ُأْضِحيـََّتُه . »
ْخاَلُص ِللَِّه، َوالتـَّوَكُُّل َعَلْيِه بِالدَُّعاِء َوَغْيرِِه، ِلَوِليِ  اأْلَْمِر َخاصًَّة، َوِلَغْيرِِه َعامًَّة، َثاَل  ثَُة ُأُموٍر: َأَحُدَها: اإْلِ

ْحَساُن إَلى اْلَخْلِق، بِالنـَّْفِع  َوَأْصُل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن. الثاني: اإْلِ
ُر َعلَ  ى َأَذى اْلَخْلِق َوَغْيرِِه من النوائب. ولهذا يجمع الله َواْلَماِل الَِّذي ُهَو الزََّكاُة. الثَّاِلُث: الصَّبـْ

[ )سورة 15بين الصالة والصبر كثيرًا، كقوله تعالى: }َواْسَتِعيُنوا بِالصَّْبِر َوالصَّاَلِة{ ]البقرة: 
َن اللَّْيِل ِإنَّ اْلَحَسَناِت ( . وََكَقْوِلِه تـََعاَلى: }َوَأِقِم الصَّاَلَة َطَرَفِي النـََّهاِر َوزَُلًفا مِ 15البقرة: من اآلية 

َواْصِبْر فَِإنَّ اللََّه ََل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنيَن{ ]هود:  -يُْذِهْبَن السَّيِ َئاِت َذِلَك ِذْكَرى لِلذَّاِكرِيَن 



( . وقـَْوله تـََعاَلى: }فَاْصِبْر َعَلى َما يـَُقوُلوَن 445، 441[ )سورة هود: األيتان 445 - 441
( 431[ )سورة طه: من اآلية 431ْح ِبَحْمِد رَبِ َك قـَْبَل طُُلوِع الشَّْمِس َوقـَْبَل ُغُروِبَها{ ]طه: َوَسب ِ 

. 
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وََكَذِلَك ِفي " ُسورَِة ق ": }فَاْصِبْر َعَلى َما يـَُقوُلوَن َوَسبِ ْح ِبَحْمِد رَبِ َك قـَْبَل طُُلوِع الشَّْمِس َوقـَْبَل 
 -( . َوقَاَل تـََعاَلى: }َوَلَقْد نـَْعَلُم أَنََّك َيِضيُق َصْدُرَك ِبَما يـَُقوُلوَن 35اآلية [ )35اْلُغُروِب{ ]ق: 

، 58[ )سورة الحجر: اآليتان 57 - 58َفَسبِ ْح ِبَحْمِد رَبِ َك وَُكْن ِمَن السَّاِجِديَن{ ]الحجر: 
يٌر ِجدًّا. فَِباْلِقَياِم بِالصَّاَلِة َوالزََّكاِة َوالصَّْبِر ( . وأما قرنه بـَْيَن الصَّاَلِة َوالزََّكاِة ِفي اْلُقْرآِن َفَكثِ 57

ْنَساُن َما َيْدُخُل ِفي هذه األسماء الجامعة: يدخل في  َيْصُلُح َحاُل الرَّاِعي َوالرَِّعيَِّة. إَذا َعَرَف اإْلِ
يِن َلهُ  ، َوالتـَّوَكُُّل َعَلْيِه. وفي الزكاة الصالة ذكر الله تعالى، ودعاؤه، َوِتاَلَوُة ِكَتاِبِه، َوِإْخاَلُص الدِ 

اإلحسان إلى الخلق بالمال والنفع: من َنْصِر اْلَمْظُلوِم، َوِإَغاثَِة اْلَمْلُهوِف، َوَقَضاِء َحاَجِة 
« َصَدَقةٌ  ُكلُّ َمْعُروفٍ »اْلُمْحَتاِج. َفِفي الصَِّحيَحْيِن َعْن النَِّبيِ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: 

ِن فـََيْدُخُل ِفيِه ُكلُّ إْحَساٍن، َوَلْو بَِبْسِط اْلَوْجِه، َواْلَكِلَمِة الطَّيِ َبِة. فَِفي الصَِّحيَحْيِن: َعْن َعِديِ  بْ 
إَلَّ َسُيَكلِ ُمُه َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد »قَاَل: قَاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم:  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -َحاتٍِم 

ًئا َقدََّمُه، َنُه َحاِجٌب َوََل تـُْرُجَماٌن، فـَيَـْنُظُر أَْيَمَن ِمْنُه َفاَل يـََرى إَلَّ َشيـْ َنُه َوبـَيـْ َويـَْنُظُر َأْشَأَم  رَبُُّه لَْيَس بـَيـْ
ًئا َقدََّمُه، فـَيَـْنُظُر َأَماَمُه، فـََتْستَـْقِبُلُه النَّارُ  ، َفَمْن اْسَتطَاَع ِمْنُكْم َأْن يـَتَِّقَي النَّاَر َوَلْو ِمْنُه َفاَل يـََرى إَلَّ َشيـْ

ْليَـْفَعْل، فَِإْن َلْم َيِجْد فَِبَكِلَمٍة طَيِ َبةٍ  َوِفي السَُّنِن، َعْن النَِّبيِ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم « . ِبِشقِ  َتْمَرٍة فـَ
ًئا، وَ »قَاَل:  َبِسٌط، َوَلْو َأْن تـُْفرَِغ ِمْن ََل َتْحِقَرنَّ ِمْن اْلَمْعُروِف َشيـْ َلْو َأْن تـَْلَقى َأَخاَك َوَوْجُهَك إلَْيِه ُمنـْ

َقَل َما يُوَضُع ِفي »َوِفي السَُّنِن َعْن النَِّبيِ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: « . َدْلِوَك في إناء المستقي إنَّ أَثـْ
ْنُه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل أِلُمِ  َسَلَمَة: " يَا ُأمَّ َسَلَمَة َورُِوَي عَ « . »اْلِميَزاِن اْلُخُلُق اْلَحَسنُ 

نـَْيا َواآْلِخَرةِ   «َذَهَب ُحْسُن اْلُخُلِق ِبَخْيِر الدُّ
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ُة اْلَهَوى، َوتـَْرُك اأْلَِشِر َوِفي الصَّْبِر اْحِتَماُل اأْلََذى، وََكْظُم اْلَغْيِظ، َواْلَعْفُو َعْن النَّاِس، َوُمَخاَلفَ 
ْنَساَن ِمنَّا رَْحَمًة ثُمَّ نـََزْعَناَها ِمْنُه ِإنَُّه لَيَـُئو  َولَِئْن  -ٌس َكُفوٌر َواْلَبَطِر، َكَما قَاَل تـََعاَلى: }َولَِئْن َأَذقْـَنا اإْلِ

ِإَلَّ الَِّذيَن َصبَـُروا  -اُت َعنِ ي ِإنَُّه َلَفرٌِح َفُخوٌر َأَذقْـَناُه نـَْعَماَء بـَْعَد َضرَّاَء َمسَّْتُه لَيَـُقوَلنَّ َذَهَب السَّيِ ئَ 



 -5[ )سورة هود: اآليات 44 - 5َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ُأولَِئَك َلُهْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبيٌر{ ]هود: 
بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِهِليَن{  ( . َوقَاَل لَِنِبيِ ِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: }ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمرْ 44

( . َوقَاَل تـََعاَلى: }َوَسارُِعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن رَبِ ُكْم 455[ )سورة األعراف: اآلية 455]األعراف: 
اِء َوالضَّرَّاِء الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن ِفي السَّرَّ  -َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواأْلَْرُض ُأِعدَّْت ِلْلُمتَِّقيَن 

[ 431 - 433َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاِس َواللَُّه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن{ ]آل عمران: 
( . َوقَاَل تـََعاَلى: }َوََل َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوََل السَّيِ َئُة اْدَفْع 431، 433)سورة آل عمران: اآليتان 

َنُه َعَداَوٌة َكأَنَُّه َوِليٌّ َحِميٌم بِالَِّتي ِهَي أَ  َنَك َوبـَيـْ َوَما يـَُلقَّاَها ِإَلَّ الَِّذيَن َصبَـُروا  -ْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بـَيـْ
َزَغنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن نـَْزٌغ فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه ِإنَُّه ُهَو السَّ  -َوَما يـَُلقَّاَها ِإَلَّ ُذو َحظٍ  َعِظيٍم  ِميُع َوِإمَّا يـَنـْ

( . َوقَاَل تـََعاَلى: }َوَجَزاُء َسيِ َئٍة 31-31[ )سورة فصلت: اآليات 31 - 31اْلَعِليُم{ ]فصلت: 
[ )سورة 11َسيِ َئٌة ِمثْـُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح فََأْجُرُه َعَلى اللَِّه ِإنَُّه ََل ُيِحبُّ الظَّاِلِميَن{ ]الشورى: 

: إَذا َكاَن يـَْوُم اْلِقَياَمِة، نَاَدى ُمَناٍد -رَْحَمُة اللَِّه َعَلْيهِ -ُن اْلَبْصِريُّ ( . قال اْلَحسَ 11الشورى: اآلية 
َس ِمْن بُْطَناِن اْلَعْرِش: َأََل لِيَـُقْم َمْن َوَجَب َأْجُرُه َعَلى اللَِّه، َفاَل يـَُقوُم إَلَّ َمْن َعَفا َوَأْصَلَح. فـََليْ 

ُرَك َما َيْكَرُهونَُه، فـََقْد قَاَل اللَُّه َحَسُن النِ يَِّة بِالرَِّعيَِّة وَ  ْحَساُن إلَْيِهْم، َأْن يـَْفَعَل َما يـَْهُوونَُه َويـَتـْ اإْلِ
[ 84تـََعاَلى: }َوَلِو اتَـَّبَع اْلَحقُّ َأْهَواَءُهْم َلَفَسَدِت السََّماَواُت َواأْلَْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ{ ]المؤمنون: 

َوقَاَل تـََعاَلى ِللصََّحابَِة: }َواْعَلُموا َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل اللَِّه َلْو ( . 84]سورة المؤمنون: من اآلية 
( . َوِإنََّما 8[ )سورة الحجرات: من اآلية 8يُِطيُعُكْم ِفي َكِثيٍر ِمَن اأْلَْمِر َلَعِنتُّْم{ ]الحجرات: 
يَ  يِن َوالدُّنـْ َفُعُهْم ِفي الدِ  ْحَساُن إلَْيِهْم ِفْعُل َما يـَنـْ  ا، َوَلْو َكرَِهُه َمنْ اإْلِ
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َبِغي َلُه َأْن يـَْرُفَق ِبِهْم ِفيَما َيْكَرُهونَُه. َفِفي الصَِّحيَحْيِن، َعْن النَِّبيِ  َصلَّى اللَّ  ُه َعَلْيِه َكرَِهُه؛ َلِكْن يـَنـْ
َوقَاَل « . ْلُعْنُف ِفي َشْيٍء إَلَّ َشانَهُ َما َكاَن الر ِْفُق ِفي َشْيٍء إَلَّ زَانَُه، َوََل َكاَن ا»َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: 

« إنَّ اللََّه رَِفيٌق ُيِحبُّ الر ِْفَق، َويـُْعِطي َعَلى الر ِْفِق َما ََل يـُْعِطي َعَلى اْلُعْنفِ »َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: 
َأْن ُأْخرَِج َلُهْم اْلُمرََّة ِمْن  يقول: والله إني ألريد -رضي الله عنه-. وََكاَن ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز 

َيا، فَُأْخرُِجَها َمَعَها، فَ  نـْ َها، فََأْصِبُر َحتَّى َتِجيَء اْلُحْلَوُة ِمْن الدُّ ِإَذا نـََفُروا اْلَحقِ ، فََأَخاُف َأْن يـَْنِفُروا َعنـْ
َوَسلََّم إَذا أَتَاُه طَاِلُب َحاَجٍة َلْم يـَُردَُّه إَلَّ  ِلَهِذِه، َسَكُنوا ِلَهِذِه. َوَهَكَذا َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيهِ 

َها، »ِبَها، َأْو ِبَمْيُسوٍر ِمْن اْلَقْوِل.  َوَسأََلُه َمرًَّة بـَْعُض َأقَارِِبِه َأْن يـَُول َِيُه َعَلى الصََّدقَاِت، َويـَْرزَُقُه ِمنـْ
َفَمنَـَعُهْم إيَّاَها َوَعوََّضُهْم ِمْن اْلَفْيِء. « .  آِلِل ُمَحمَّدٍ فـََقاَل: " إنَّ الصََّدَقَة ََل َتِحلُّ ِلُمَحمٍَّد َوََل 

ُهْم: َوَلِكْن َقضَ  َنِة َحْمَزَة، فـََلْم يـَْقِض ِبَها ِلَواِحٍد ِمنـْ ى ِبَها َوَتَحاَكَم إلَْيِه َعِليٌّ، َوزَْيٌد، َوَجْعَفٌر، ِفي ابـْ



ُهْم ِبَكِلَمٍة َحَسَنٍة، ِلَخالَِتَها، ثُمَّ إنَُّه طَيََّب قـَْلَب ُكلِ  وَ  : " أَْنَت ِمنِ ي َوأَنَا ِمْنكَ »اِحٍد ِمنـْ « فـََقاَل ِلَعِليٍ 
فـََهَكَذا « . َوقَاَل ِلَزْيٍد: " أَْنَت َأُخونَا َوَمْوََلنَا« . »َوقَاَل ِلَجْعَفٍر: " َأْشبَـْهَت َخْلِقي َوُخُلِقي. »

َبِغي ِلَوِليِ  اأْلَْمِر ِفي َقْسِمِه َوحُ  ْكِمِه، فَِإنَّ النَّاَس َدائًِما َيْسأَُلوَن ولي األمر ماَل يصلح بنقله من يـَنـْ
الوَليات، واألموال والمنافع واألجور، َوالشََّفاَعِة ِفي اْلُحُدوِد َوَغْيِر َذِلَك. فـَيُـَعوِ ُضُهْم ِمْن ِجَهٍة 

ْغاَلِظ؛ فَِإنَّ رَدَّ السَّاِئِل يـُْؤِلُمُه، ُأْخَرى إْن َأْمَكَن، َأْو يـَُردُُّهْم ِبَمْيُسوٍر ِمْن اْلَقْوِل، مَ  ا َلْم َيْحَتْج إَلى اإْلِ
َهْر{ ]الضحى:  [ 41ُخُصوًصا َمْن َيْحَتاُج إَلى تَْألِيِفِه، َوَقْد قَاَل اللَُّه تـََعاَلى: }َوَأمَّا السَّاِئَل َفاَل تـَنـْ

َبى َحقَُّه َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَِّبيِل ( . وقال الله تـََعاَلى: }َوآِت َذا اْلُقرْ 41)سورة الضحى: اآلية 
ْر تـَْبِذيًرا{ ]اإلسراء:  ُهُم 21[ )سورة اإلسراء: اآلية 21َوََل تـَُبذِ  ( إَلى قـَْوِلِه: }َوِإمَّا تـُْعِرَضنَّ َعنـْ

ة اإلسراء: اآلية [ )سور 27اْبِتَغاَء رَْحَمٍة ِمْن رَبِ َك تـَْرُجوَها فـَُقْل َلُهْم قـَْوًَل َمْيُسورًا{ ]اإلسراء: 
27. ) 
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َوِإَذا َحَكَم َعَلى َشْخٍص فَِإنَُّه َقْد يـََتَأذَّى، فإذا طيب نفسه بما َيْصُلُح ِمْن اْلَقْوِل َواْلَعَمِل َكاَن َذِلَك 
َياَسِة، َوُهَو َنِظيُر َما يـُْعِطيِه الطَِّبيُب ِلْلَمرِيِض، من الطب الَِّذي ُيَسو ُِغ  الدََّواَء اْلَكرِيَه، َوَقْد َتَماَم السِ 

: }فـَُقوََل َلُه قـَْوًَل لَيِ ًنا َلَعلَُّه يـََتذَكَُّر َأْو -َلمَّا َأْرَسَلُه إَلى ِفْرَعْوَن  -قَاَل اللَُّه ِلُموَسى َعَلْيِه السَّاَلمُ 
َسلََّم ِلُمَعاِذ ْبِن َوقَاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه وَ ( . »11[ )سورة طه: اآلية 11َيْخَشى{ ]طه: 

ُهَما-َجَبٍل، َوأَِبي ُموَسى اأْلَْشَعِريِ   َرا، -َلمَّا بـََعثـَُهَما إَلى اْلَيَمنِ  -َرِضَي اللَُّه َعنـْ َرا َوََل تـَُعسِ  : " َيسِ 
َرا َوََل تـُنَـفِ َرا، َوَتطَاَوَعا َوََل َتْخَتِلَفا ِجِد فـََقاَم َأْصَحابُُه إلَْيِه َوبَاَل َمرًَّة َأْعَراِبيٌّ ِفي اْلَمسْ « . »َوَبشِ 

َوقَاَل النَِّبيُّ « . »فـََقاَل: " ََل تـَْزرُِموُه " َأْي ََل تـَْقَطُعوا َعَلْيِه بـَْوَلُه، ثُمَّ َأَمَر ِبَدْلٍو ِمْن َماٍء َفُصبَّ َعَلْيهِ 
عَ  َواْلَحِديثَاِن ِفي الصَِّحيَحْيِن. « . ُثوا ُمَعسِ رِينَ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: " إنََّما بُِعثْـُتْم ُمَيسِ رِيَن َوَلْم تـُبـْ

ْلَحقَّ إَلَّ ِبَما َوَهَذا َيْحَتاُج إلَْيِه الرَُّجُل ِفي ِسَياَسِة نـَْفِسِه َوَأْهِل بـَْيِتِه َورَِعيَِّتِه؛ فَِإنَّ النـُُّفوَس ََل تـَْقَبُل ا
َها، فـََتُكوُن تِْلَك اْلُحُظوُظ ِعَباَدًة ِللَِّه َوطَاَعًة َلُه مع َتْسَتِعيُن ِبِه ِمْن ُحُظوِظَها الَِّتي ِهَي ُمْحَتا َجٌة إلَيـْ

ْنَساِن؛ َحتَّى َلْو ُاْضُطرَّ   إلى النِ يَِّة الصَّاِلَحِة. َأََل تـََرى َأنَّ اأْلَْكَل َوالشُّْرَب َواللِ َباَس َواِجٌب َعَلى اإْلِ
م جمل َحتَّى َماَت َدَخَل النَّاَر؛ أِلَنَّ اْلِعَباَداِت الميتة وجب عليه األكل عند عامة العلماء، فإن ل

سه ََل تـَُؤدَّى إَلَّ ِبَهَذا، َوَما ََل يَِتمُّ اْلَواِجُب إَلَّ ِبِه فـَُهَو َواِجٌب. َوِلَهَذا َكاَنْت نـََفَقُة اإلنسان على نف
قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه  -للَُّه َعْنهُ َرِضَي ا-وأهله مقدمة على غيرها. َفِفي السَُّنِن َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة 

َتَصدَُّقوا فـََقاَل رَُجٌل يَا َرُسوَل اللَِّه: ِعْنِدي ِديَناٌر فـََقاَل َتَصدَّْق ِبِه َعَلى »َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: 
 ِدي آَخُر. قَاَل َتَصدَّقْ نـَْفِسَك. قَاَل: ِعْنِدي آَخُر. قَاَل: َتَصدَّْق ِبِه َعَلى َزْوَجِتَك. قَاَل: ِعنْ 
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ِبِه َعَلى َوَلِدَك. قَاَل: ِعْنِدي آَخُر. قَاَل َتَصدَّْق ِبِه َعَلى َخاِدِمَك. قَاَل: ِعْنِدي آَخُر. قال: أنت 
ِه َصلَّى اللَُّه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَّ  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -َوِفي َصِحيِح ُمْسِلٍم َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة « . أصر ِبهِ 

َفْقَتُه ِفي رَقـََبٍة، َوِديَناٌر صدقت بِِه َعَلى »َعَلْيِه َوَسلََّم:  َفْقَتُه ِفي َسِبيِل اللَِّه، َوِديَناٌر أَنـْ ِديَناٌر أَنـْ
َفْقَتُه َعَلى َأْهِلكَ  َفْقَتُه َعَلى َأْهِلَك. َأْعَظُمَها َأْجًرا الَِّذي أَنـْ . َوِفي َصِحيِح « ِمْسِكيٍن، َوِديَناٌر أَنـْ

يَا اْبَن آَدَم »ُمْسِلٍم َعْن أَِبي ُأَماَمَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: 
وُل. إنََّك َأْن تبذل الفضل خير لك، دان ُتْمِسَكُه َشرٌّ َلَك. َوََل ُتاَلُم َعَلى َكَفاٍف؛ َواْبَدْأ ِبَمْن تـَعُ 

ٌر ِمْن اْلَيِد السُّْفَلى َوَهَذا تَْأِويُل قـَْوله تـََعاَلى: }َوَيْسأَُلوَنَك َماَذا يـُْنِفُقوَن ُقِل « . َواْلَيُد اْلُعْلَيا َخيـْ
( . َوَذِلَك أِلَنَّ نـََفَقَة الرَُّجِل 245[ َأْي اْلَفْضَل )سورة البقرة: من اآلية 245اْلَعْفَو{ ]البقرة: 

َوَأْهِلِه فـَْرُض َعْيٍن، ِبِخاَلِف النـََّفَقِة ِفي اْلَغْزِو َواْلَمَساِكيِن؛ فَِإنَُّه ِفي اأْلَْصِل إمَّا فـَْرٌض  َعَلى نـَْفِسهِ 
ُرُه ِبِه؛ فَِإنَّ إْطعَ  ، َوِإْن َكاَن َقْد َيِصيُر ُمتَـَعيـًَّنا إَذا َلْم يـَُقْم َغيـْ ِع اَم اْلَجائِ َعَلى اْلِكَفايَِة، َوِإمَّا ُمْسَتَحبٌّ

َماُم َأْحَمُد، « . َلْو َصَدَق السَّاِئُل َلَما َأفْـَلَح َمْن رَدَّهُ »َواِجٌب؛ َوِلَهَذا َجاَء ِفي اْلَحِديِث:  ذََكَرُه اإْلِ
رٍ  ذَ َوذََكَر أَنَُّه إَذا ُعِلَم ِصْدقُُه َوَجَب إْطَعاُمُه. َوَقْد َرَوى أَبُو َحاتٍِم اْلُبْسِتيِ  ِفي َصِحيِحِه َحِديَث أَِبي 

الطَّوِيَل، َعْن النَِّبيِ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم الَِّذي ِفيِه ِمْن أَنـَْواِع اْلِعْلِم َواْلِحْكَمِة  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -
ْرَبُع َساَعاٍت: : " َحقٌّ َعَلى اْلَعاِقِل َأْن َتُكوَن َلُه أَ -َوِفيِه أَنَُّه َكاَن ِفي ِحْكَمِة آِل َداُود َعَلْيِه السَّاَلمُ -

نَُه َساَعٌة يـَُناِجي ِفيَها رَبَُّه، َوَساَعٌة ُيَحاِسُب ِفيَها نـَْفَسُه، َوَساَعٌة َيْخُلو ِفيَها بَِأْصَحاِبِه الذِين ُيْخِبُرو 
ثُونَُه َعْن َذاِت نفسه، وساعة يخلو فيها بلذته فسما َيِحلُّ َوَيْجُمُل، فَِإنَّ ِفي َهذِ  ِه ِبُعُيوِبِه َوُيَحدِ 

السَّاَعِة َعْونًا َعَلى تِْلَك السَّاَعاِت ". فـَبَـيََّن أَنَُّه ََل بُدَّ من اللذات المباحة الجميلة فإنها تدين 
 َعَلى تِْلَك اأْلُُموِر.
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يِن َواْلُمُروَءُة؛ بِاْسِتْعمَ  ُلُه َويـَُزي ُِنُه، َوِلَهَذا ذََكَر اْلُفَقَهاُء: َأنَّ اْلَعَداَلَة ِهَي الصَّاَلُح ِفي الدِ  اِل َما ُيَجمِ 
ْرَداِء  يـَُقوُل: إنِ ي أَلَْسَتِجمُّ نـَْفِسي  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  -َوَتَجنُِّب َما يَُدنِ ُسُه َوَيِشيُنُه. وََكاَن أَبُو الدَّ

ات والشهوات في بِالشَّْيِء ِمْن اْلَباِطِل، أِلَْسَتِعيَن بِِه َعَلى اْلَحقِ . والله سبحانه إنما خلق اللغ
األصل لتمام مصلحة الخلق؛ فإنه بذلك يجتلبون ما ينفعهم، كما خليق اْلَغَضَب لَِيْدفـَُعوا ِبِه َما 

َها. فََأمَّا َمْن اْستَـَعاَن  بِاْلُمَباِح َيُضرُُّهْم، َوَحرََّم ِمْن الشََّهَواِت َما َيُضرُّ تـََناُولُُه، َوَذمَّ َمْن اقْـَتَصَر َعَليـْ
َأنَّ النَِّبيَّ »ِل َعَلى اْلَحقِ ، فـََهَذا ِمْن اأْلَْعَماِل الصَّاِلَحِة؛ َوِلَهَذا َجاَء ِفي اْلَحِديِث الصَِّحيِح اْلَجِمي



ْهَوتَُه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِفي ُبْضِع َأَحدُِكْم َصَدَقٌة. قَاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه أَيَْأِتي َأَحُدنَا شَ 
ُتْم َلْو َوَضَعَها ِفي َحَراٍم أما يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى، قال: َفِلَم ويك ون له فيها أجٌر؟ قَاَل: َأرَأَيـْ

َرِضَي -َوِفي الصَِّحيَحْيِن َعْن َسْعِد ْبِن أَِبي َوقَّاٍص « . َتْحَتِسُبوَن بِاْلَحَراِم َوََل َتْحَتِسُبوَن بِاْلَحاَلِل؟
َتِغي ِبَها َوْجَه اللَِّه إَلَّ »نَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َلُه: َأنَّ ال -اللَُّه َعْنهُ  إنََّك َلْن تـُْنِفَق نـََفَقًة تـَبـْ

واآلثار ِفي َهَذا َكِثيَرٌة. فَاْلُمْؤِمُن « . اْزَدْدَت ِبَها درجة ورفعة، حتى اللقمة تضعها في في امرأتك
ْلِبِه َونِيَِّتِه، إَذا َكاَنْت َلُه نية، أتت عل ى عامة أفعاله، وكان المباحات من َصاِلِح َأْعَماِلِه ِلَصاَلِح قـَ

يـَُعاَقُب َعَلى َما يُْظِهُرُه ِمْن العبادات رياء، فإن في الصَِّحيِح َأنَّ  -ِلَفَساِد قـَْلِبِه َونِيَِّتهِ -َواْلُمَناِفُق 
َأََل إنَّ ِفي اْلَجَسِد ُمْضَغًة إَذا َصُلَحْت َصَلَح َلَها َسائُِر : »النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ 

وََكَما َأنَّ اْلُعُقوبَاِت ُشرَِعْت « . اْلَجَسِد، َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد َلَها َسائُِر اْلَجَسِد، َأََل َوِهَي اْلَقْلبُ 
َبِغي َداِعَيًة إَلى ِفْعِل اْلَواِجَباِت، َوتـَْرِك اْلُمَحرََّماتِ  ، فـََقْد ُشرَِع أَْيًضا ُكلُّ َما يُِعيُن َعَلى َذِلَك. فـَيَـنـْ

 تـَْيِسيُر َطرِيِق الخير والطاعة،
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َعانَُة َعَلْيِه، َوالتـَّْرِغيُب ِفيِه ِبُكلِ  ُمْمِكٍن؛ ِمْثُل َأْن يـَْبُذَل ِلَوَلِدِه، َوَأْهِلِه، َأْو رَِعيَِّتهِ  ِفي َما يـَُرغِ بـُُهْم  َواإْلِ
ِبِل، َوالْ  ُمَناَضَلُة اْلَعَمِل الصَّاِلِح: ِمْن َماٍل، َأْو ثـََناٍء َأْو َغْيرِِه َوِلَهَذا ُشرَِعْت اْلُمَسابـََقُة بِاْلَخْيِل، َواإْلِ

ِة َورِبَاِط الخيل  َها؛ ِلَما ِفيِه ِمْن التـَّْرِغيِب ِفي إْعَداِد اْلُقوَّ َهاِم، َوَأْخُذ اْلُجْعِل َعَليـْ لجهاد ِفي بِالسِ 
اِشُدوَن، َسِبيِل اللَِّه، َحتَّى َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَساِبُق بـَْيَن اْلَخْيِل، ُهَو َوُخَلَفاُؤُه الرَّ 

: " َأنَّ الرَُّجَل َكاَن َوُيْخرُِجوَن اأْلَْسَباَق ِمْن بـَْيِت اْلَماِل، وََكَذِلَك َعطَاُء اْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهْم، فـََقْد ُرِويَ 
ْساَلُم َأَحبُّ إلَْيِه ِممَّ  َيا َفاَل َيِجيُء آِخُر النـََّهاِر إَلَّ َواإْلِ نـْ ا َطَلَعْت َعَلْيِه ُيْسِلُم َأوََّل النـََّهاِر رَْغَبًة ِفي الدُّ

َبِغي: َحْسُم َمادَّتِِه، َوَسدُّ  َذرِيَعِتِه، َوَدْفُع َما يـُْفِضي إلَْيِه، إَذا  الشَّْمُس ". وََكَذِلَك الشَّرُّ َواْلَمْعِصَيُة: يـَنـْ
َل : »َلْم َيُكْن ِفيِه َمْصَلَحٌة رَاِجَحٌة. ِمثَاُل َذِلَك، َما نـََهى َعْنُه النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقالَ 

َيِحلُّ َِلْمَرَأٍة تـُْؤِمُن بِاَللَِّه َواْليَـْوِم اآْلِخِر َأْن ََل »َوقَاَل: « . يخلون رجل بِاْمَرَأٍة، فَِإنَّ ثَالِثـَُهَما الشَّْيطَانُ 
فـَنَـَهى َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن الخلوة « . ُتَساِفَر َمِسيَرَة يـَْوَمْيِن إَلَّ َوَمَعَها َزْوٌج َأْو ُذو َمْحَرمٍ 

: َأنَّ بِاأْلَْجَنِبيَِّة، َوالسََّفِر ِبَها؛ أِلَنَُّه َذرِيَعٌة إلَ  . َوُرِوَي َعْن الشَّْعِبيِ  َوْفَد َعْبِد اْلَقْيِس َلمَّا َقِدُموا »ى الشَّرِ 
اَل: " َعَلى النَِّبيِ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِفيِهْم ُغاَلٌم ظَاِهُر اْلَوَضاَءِة، فََأْجَلَسُه خلف َظْهَرُه. َوقَ 

َلمَّا َكاَن يـَُعسُّ بِاْلَمِديَنِة  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -َوُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب « . نََّظرَ إنََّما َكاَنْت َخِطيَئُة َداُود ال
 َفَسِمَع اْمَرَأًة تـَتَـَغنَّى بِأَبـَْياٍت تـَُقوُل ِفيَها:

 َهْل ِمْن َسِبيٍل إَلى َخْمٍر فأشربها ... أو من سبيل إلى نصر بن حجاج



َفَحَلَق رَْأَسُه فَاْزَداَد َجَماًَل، فـَنَـَفاُه إلى البصرة، لئال تفتق به النساء. فدعا به، فوجده َشابًّا َحَسًنا، 
َياُن فـَنَـَهى َعْن ُمَجاَلَسِتِه.  وروي عنه: أنه بلغه أن رَُجاًل َيْجِلُس إلَْيِه الصِ بـْ
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نَـُتُه على الرجال، َأْو َعلَ  َياِن َمْن ُتَخاُف ِفتـْ ى النِ َساِء، َمَنَع َولِيُُّه ِمْن إْظَهارِِه لغير فَِإَذا َكاَن ِمْن الصِ بـْ
حاجة، أو تحسينه؛ َل سيما بترييحه ِفي اْلَحمَّاَماِت، َوِإْحَضارِِه َمَجاِلَس اللَّْهِو َواأْلََغاِني؛ فَِإنَّ َهَذا 

َبِغي التـَّْعزِيُر َعَلْيِه. وََكَذِلَك َمْن ظهر منه الفجور يمنع من تملك الْ  ِغْلَماِن اْلُمْرَداِن الصِ َباِح ِممَّا يـَنـْ
نَـُهَما؛ فَِإنَّ اْلُفَقَهاَء ُمتَِّفُقوَن َعَلى أَنَُّه َلْو َشِهَد َشاِهٌد ِعْنَد اْلَحاِكِم، وََكاَن َقْد  اْستَـَفاَض َعْنُه َويـَُفرَُّق بـَيـْ

َواِع اْلُفُسوِق اْلَقاِدَحِة ِفي الشََّهاَدِة، فَِإنَُّه ََل يَ  ُجوُز قـَُبوُل َشَهاَدتِِه، َوَيُجوُز لِلرَُّجِل َأْن نـَْوٌع ِمْن أَنـْ
فـََقْد ثـََبَت َعْن النَِّبيِ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه ُمرَّ عليه بجنازة فأثنوا »َيْجَرَحُه ِبَذِلَك َوِإْن َلْم يـََرُه. 

َها شرًا، فقال: " وجبت عليها خيرًا. فقال: أوجبت َوَجَبْت ". ثُمَّ ُمرَّ َعَلْيِه ِبِجنَ  ازٍَة فَأَثـْنَـْوا َعَليـْ
ًرا فـَُقْلُت َوَجَبْت َلَها الْ  َها َخيـْ ُتْم َعَليـْ نَـيـْ َجنَُّة، َوَجَبْت ". َفَسأَُلوُه َعْن َذِلَك فـََقاَل: " َهِذِه اْلِجَنازَُة أَثـْ

َها َشرًّا فـَُقْلُت َوَجَبْت َلَها ُتْم َعَليـْ نَـيـْ ُتْم ُشَهَداُء اللَِّه ِفي اأْلَْرضِ  َوَهِذِه اْلِجَنازَُة أَثـْ َمَع أَنَُّه  « . النَّاُر. أَنـْ
« . َلْو ُكْنُت رَاِجًما َأَحًدا ِبَغْيِر بـَيِ َنٍة َلَرَجْمُت َهِذهِ »( اْلُفُجوَر. فـََقاَل: 4َكاَن ِفي زََمانِِه اْمَرَأٌة تـُْعِلُن )

ا اْلَحَذُر ِمْن الرَُّجِل ِفي َشَهاَدتِِه َوَأَمانَِتِه َوَنْحِو َذِلَك، َفاَل َيْحتَاُج فَاْلُحُدوُد ََل تـَُقاُم إَلَّ بِاْلبَـيِ َنِة. َوَأمَّ 
َعَلْيِه إَلى اْلُمَعايـََنِة؛ َبْل اَِلْسِتَفاَضُة َكاِفَيٌة ِفي َذِلَك، َوَما ُهَو ُدوَن اَِلْسِتَفاَضِة، َحتَّى أَنَُّه ُيْسَتَدلُّ 

( ". فـََهَذا ِلَدْفِع َشر ِِه، ِمْثُل اَِلْحِتَراِز 2َمْسُعوٍد: " اْعَتِبُروا النَّاَس بَِأْخَدانِِهْم ) بَِأقْـَرانِِه، َكَما قَاَل اْبنُ 
. َوَقْد قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب  : " احترسوا من النَّاِس ِبُسوِء الظَّنِ  ". -َرِضَي اللَُّه عنه-ِمْن اْلَعُدوِ 

 ُه ََل َتُجوُز ُعُقوبَُة اْلُمْسِلِم ِبُسوِء الظَّنِ .فـََهَذا َأْمُر ُعَمَر، َمَع أَنَّ 
_________ 

 ( في نسخة: تظن بالفجور.4)
 ( في نسخة: بأحبابهم.2)
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 [القسم الثاني الحدود والحقوق التي ألدمي معين]
 [القصاص]

َها النـُّ  ُفوُس، قَاَل اللَُّه تـََعاَلى: }ُقْل تـََعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم َوَأمَّا اْلُحُدوُد َواْلُحُقوُق الَِّتي آِلَدِميٍ  ُمَعيٍَّن َفِمنـْ



ًئا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوََل تـَْقتُـُلوا َأْوََلدَُكْم ِمْن ِإْماَل  ٍق َنْحُن نـَْرزُُقُكْم رَبُُّكْم َعَلْيُكْم َأَلَّ ُتْشرُِكوا ِبِه َشيـْ
َها َوَما َبَطَن َوََل تـَْقتـُُلوا النـَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإَلَّ بِاْلَحقِ   َوِإيَّاُهْم َوََل تـَْقَربُوا اْلَفَواِحشَ  َما َظَهَر ِمنـْ

ُلَغ َأُشدَُّه  -َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن  َوََل تـَْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإَلَّ بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َحتَّى يـَبـْ
َبى اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن بِاْلِقْسِط ََل ُنَكلِ ُف نـَْفًسا ِإَلَّ ُوْسَعَها َوِإَذا قـُْلُتْم فَاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا قـُرْ َوَأْوُفوا 

ُه َوََل تـَتَِّبُعوا َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعو  -َوِبَعْهِد اللَِّه َأْوُفوا َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن 
[ )سورة 453 - 454السُُّبَل فـَتَـَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن{ ]األنعام: 

( . َوقَاَل تـََعاَلى: }َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن يـَْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإَلَّ َخطًَأ{ 453-454األنعام: اآليات 
ًدا َفَجَزاُؤُه  1( 52[ )سورة النساء: من اآلية 52: ]النساء إَلى قـَْوِلِه: }َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَـَعمِ 

[ )سورة النساء: 53َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذابًا َعِظيًما{ ]النساء: 
َنا َعَلى بَِني ِإْسَرائِيَل أَنَُّه َمْن قـََتَل نـَْفًسا ِبَغْيِر نـَْفٍس َأْو ( َوقَاَل تـََعاَلى: }مِ 53اآلية  ْن َأْجِل َذِلَك َكتَـبـْ

ة: َفَساٍد ِفي اأْلَْرِض َفَكأَنََّما قـََتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكأَنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا{ ]المائد
( . َوِفي الصَِّحيَحْيِن َعْن النَِّبيِ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: 32ة [ )سورة المائدة: من اآلي32

َماءِ » فَاْلَقْتُل َثاَلثَُة أنواع: أحدها: اْلَعْمُد « . َأوَُّل َما يـُْقَضى بـَْيَن النَّاِس يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِفي الدِ 
ِه َكالسَّْيِف اْلَمْحُض، َوُهَو َأْن يـَْقِصَد َمْن يـَعْ  َلُمُه َمْعُصوًما ِبَما يـَْقُتُل َغالًِبا، َسَواٌء َكاَن يـَْقُتُل ِبَحدِ 

ْنَداِن وََكَوِذيِن القصار؛ أو  َوَنْحِوِه، َأْو بِِثَقِلِه َكالسِ 
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ْلَقاِء ِمْن َمَكان َشاِهٍق، َواْلَخنْ  ِق، َوِإْمَساِك اْلُخْصيَـتَـْيِن َحتَّى ِبَغْيِر َذِلَك َكالتَّْحرِيِق َوالتـَّْغرِيِق، َواإْلِ
َتْخُرَج الرُّوُح، وغم الوجه حتى يموت، وسقي السموم ونحو ذلك من األفعال، فهذا إذا فعله 

ْفًوا، وا عَ وجب ِفيِه اْلَقَوُد، َوُهَو َأْن يَُمكََّن َأْولَِياُء اْلَمْقُتوِل ِمْن اْلَقاِتِل؛ فَِإْن َأَحبُّوا قـَتَـُلوا، َوِإْن َأَحبُّ 
َر قَاتِِلِه، قَاَل اللَُّه تـََعاَلى: }َوََل تـَْقتـُلُ  يََة. َولَْيَس َلُهْم َأْن يـَْقتُـُلوا َغيـْ وا النـَّْفَس َوِإْن َأَحبُّوا َأَخُذوا الدِ 

 ُيْسِرْف ِفي اْلَقْتِل ِإنَُّه َكاَن الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإَلَّ بِاْلَحقِ  َوَمْن قُِتَل َمْظُلوًما فـََقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِ ِه ُسْلطَانًا َفاَل 
َر قَاتِِلِه. 33[ )سورة اإلسراء: اآلية 33َمْنُصورًا{ ]اإلسراء:  ( . ِقيَل ِفي التـَّْفِسيِر: ََل يـَْقُتُل َغيـْ

ُه عليه وسلم: قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّ  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -َوُرِوَي َعْن أَِبي ُشَرْيٍح اْلُخَزاِعيِ  
فـَُهَو بِاْلِخَياِر بـَْيَن إْحَدى َثاَلٍث: فَِإْن َأرَاَد الرَّاِبَعَة  -اْلَخَبُل اْلِجَراحُ -َمْن ُأِصيَب ِبَدٍم َأْو َخَبٍل »

ًئا ِمْن َذِلَك فَـ  يََة. َفَمْن فـََعَل َشيـْ َعاَد فَِإنَّ َلُه َفُخُذوا َعَلى َيَدْيِه: َأْن يـَْقُتَل، َأْو يـَْعُفَو، َأْو يَْأُخَذ الدِ 
َرَواُه َأْهُل السَُّنِن. قَاَل التِ ْرِمِذيُّ َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح، َفَمْن قـََتَل بـَْعَد « . َجَهنََّم َخاِلًدا ِفيَها أََبًدا

يَِة فـَُهَو َأْعَظُم ُجْرًما ِممَّْن قـََتَل ابِْتَداًء، َحتَّى قَاَل بـَْعُض اْلعُ  ُلُه اْلَعْفِو َأْو َأْخِذ الدِ  َلَماِء: إنَُّه َيِجُب قـَتـْ



ُم َحدًّا، َوََل َيُكوُن َأْمُرُه أِلَْولَِياِء المقتول. قَاَل اللَُّه تـََعاَلى: }يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيكُ 
َلى اْلُحرُّ بِاْلُحرِ  َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواأْلُنـَْثى بِاأْلُنـَْثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء  اْلِقَصاُص ِفي اْلَقتـْ

ِلَك فـََلُه فَات َِباٌع بِاْلَمْعُروِف َوَأَداٌء ِإلَْيِه بِِإْحَساٍن َذِلَك َتْخِفيٌف ِمْن رَبِ ُكْم َورَْحَمٌة َفَمِن اْعَتَدى بـَْعَد ذَ 
 - 487لَُّكْم تـَتـَُّقوَن{ ]البقرة: َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة يَا ُأوِلي اأْلَْلَباِب َلعَ  -َعَذاٌب أَلِيٌم 

( . قَاَل اْلُعَلَماُء: إنَّ َأْولَِياَء اْلَمْقُتوِل تـَْغِلي 485واآلية  487[ )سورة البقرة: من اآلية 485
ِل اْلَقاِتِل، َبْل يـَْقتُـُلوَن  قـُُلوبـُُهْم بِاْلَغْيِظ، َحتَّى يـُْؤثُِروا َأْن يـَْقتُـُلوا اْلَقاِتَل َوَأْولَِياَءُه، َورُبََما َلْم يـَْرَضْوا ِبَقتْ 

ِم الطَّائَِفِة، فـََيُكوُن اْلَقاِتُل َقْد اْعَتَدى ِفي اَِل  ْبِتَداِء، َكِثيًرا ِمْن َأْصَحاِب اْلَقاِتِل َكَسيِ ِد اْلَقِبيَلِة َوُمَقدِ 
 اْلَخارُِجوَن َعنْ  َوتـََعدَّى َهُؤََلِء ِفي اَِلْسِتيَفاِء، َكَما َكاَن يـَْفَعُلُه َأْهُل اْلَجاِهِليَّةِ 
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ِلَكْونِِه  الشَّرِيَعِة ِفي َهِذِه اأْلَْوقَاِت، ِمْن اأْلَْعَراِب َواْلَحاِضَرِة َوَغْيرِِهْم. َوَقْد َيْستَـْعِظُموَن قـَْتَل اْلَقاِتلَ 
ُروا َعَلْيِه ِمْن َعِظيًما أشرف من المقتول، فيفضي ذلك إلى أن َأْولَِياِء اْلَمْقُتوِل يـَْقتُـُلوَن َمْن َقدَ 

ِن َأْولَِياِء اْلَقاِتِل، َورُبََما َحاَلَف َهُؤََلِء قـَْوًما َواْستَـَعانُوا ِبِهْم، َوَهُؤََلِء قـَْوًما، فـَيُـْفِضي إَلى اْلِفتَ 
َلى،  َواْلَعَداَواِت اْلَعِظيَمِة. َوَسَبُب َذِلَك ُخُروُجُهْم َعْن ُسَنِن اْلَعْدِل الَِّذي ُهَو اْلِقَصاُص ِفي اْلَقتـْ

َنا اْلِقَصاَص  َلى-َفَكَتَب اللَُّه َعَليـْ َوَأْخبَـَر َأنَّ ِفيِه َحَياًة؛ فَِإنَُّه  -َوُهَو اْلُمَساَواُة َواْلُمَعاَدَلُة ِفي اْلَقتـْ
عن  َيْحِقُن َدَم غير القاتل من أولياء الرجلين. وأيضاً فإذا ِعْلُم َمْن يُرِيُد اْلَقْتَل أَنَُّه يـُْقَتُل َكفٌّ 

ِه  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -القتل. وقد روي عن علي ابن أَِبي طَاِلٍب  َوَعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِ 
ُهَما-  اْلُمْؤِمُنوَن تـََتَكافَأُ ِدَماُؤُهْم، َوُهمْ »َعْن النَِّبيِ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل:  -َرِضَي اللَُّه َعنـْ

« ْهِدهِ َيٌد َعَلى َمْن ُسَواُهْم، َوَيْسَعى ِبِذمَِّتِهْم َأْدنَاُهْم، َأََل ََل يـُْقَتُل ُمْسِلٌم ِبَكاِفٍر، َوََل ُذو َعْهٍد ِفي عَ 
ُرُهَما ِمْن َأْهِل السَُّنِن فـََقَضى َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه وَ  َسلََّم َأنَّ . َرَواُه َأْحَمُد َوأَبُو َداُود َوَغيـْ

، َوََل قـَُرِشيٌّ َأْو  -َأْي تـََتَساَوى َوتـَتَـَعاَدلُ -اْلُمْسِلِميَن تـََتَكافَأُ ِدَماُؤُهْم  َفاَل يـَُفضَُّل َعَرِبيٌّ َعَلى َعَجِميٍ 
ْو َأِميٌر، َعَلى أُمِ يٍ  َهاِشِميٌّ َعَلى َغْيرِِه ِمْن اْلُمْسِلِميَن. َوََل ُحرٌّ َأْصِليٌّ َعَلى َمْوًلى َعِتيٍق، َوََل َعاِلٌم أَ 

اُم اْليَـُهوِد َأْو َمْأُموٍر. َوَهَذا ُمتـََّفٌق َعَلْيِه بـَْيَن اْلُمْسِلِميَن؛ ِبِخاَلِف َما َكاَن َعَلْيِه َأْهُل اْلَجاِهِليَِّة َوُحكَّ 
َفانِ  ِمْن اْليَـُهوِد: قـَُرْيَظَة والنضير، وكانت  فَِإنَُّه َكاَن ِبُقْرِب َمِديَنِة النَِّبيِ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِصنـْ

َماِء، فـََتَحاَكُموا إَلى النَِّبيِ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َذِلَك، َوفِ  ي النضير تفضل َعَلى قـَُرْيَظَة ِفي الدِ 
ن حكم بينكم ِبَذِلَك َكاَن َلُكْم َحدِ  الز ِنَا، فَِإنَـُّهْم َكانُوا َقْد َغيـَُّروُه ِمْن الرجم إلى التحميم، وقالوا إ

ُتْم َقْد تـَرَْكُتْم ُحْكَم التـَّْورَاِة فَأَنـَْزَل اللَُّه تـََعاَلى: }يَا أَيُـَّها الرَُّسوُل ََل يَ  ْحُزْنَك الَِّذيَن ُحجٌَّة، َوِإَلَّ فَأَنـْ



[ )سورة 14ْم تـُْؤِمْن قـُُلوبـُُهْم{ ]المائدة: ُيَسارُِعوَن ِفي اْلُكْفِر ِمَن الَِّذيَن قَاُلوا آَمنَّا بِأَفْـَواِهِهْم َولَ 
 ( . إلى14المائدة: من اآلية 
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ًئا َوإِ  ُهْم فـََلْن َيُضرُّوَك َشيـْ ُهْم َوِإْن تـُْعِرْض َعنـْ نَـُهْم َأْو َأْعِرْض َعنـْ ْن قـَْوِلِه: }فَِإْن َجاُءوَك فَاْحُكْم بـَيـْ
نَـُهْم بِاْلِقْسِط إِ  [ )سورة المائدة: من 12نَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن{ ]المائدة: َحَكْمَت فَاْحُكْم بـَيـْ

( . إَلى قـَْوِلِه: }َفاَل َتْخَشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن َوََل َتْشتَـُروا بِآيَاِتي ثََمًنا َقِلياًل َوَمْن َلْم َيْحُكْم 12اآلية 
َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفِس َواْلَعْيَن بِاْلَعْيِن وَ  -ِبَما أَنـَْزَل اللَُّه فَُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن  َكتَـبـْ

[ )سورة 15 - 11َواأْلَْنَف بِاأْلَْنِف َواأْلُُذَن بِاأْلُُذِن َوالسِ نَّ بِالسِ نِ  َواْلُجُروَح ِقَصاٌص{ ]المائدة: 
ُهْم ( . فـَبَـيََّن ُسْبَحانَُه َوتـََعا15، 11المائدة: من اآليتين  َلى أَنَُّه َسوَّى بـَْيَن نـُُفوِسِهْم، َوَلْم يـَُفضِ ْل ِمنـْ

قًا ِلَما  َزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحقِ  ُمَصدِ  نـَْفًسا َعَلى ُأْخَرى، َكَما كانوا يفعلونه إلى قوله تعالى: }َوأَنـْ
نَـُهْم ِبَما أَنـَْزَل اللَُّه َوََل تـَتَِّبْع َأْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك ِمَن بـَْيَن َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِه فَاْحُكْم بـَيْـ 

َهاًجا{ ]المائدة:  ( . إلى 17[ )سورة المائدة من اآلية 17اْلَحقِ  ِلُكلٍ  َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمنـْ
ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَّ  [ )سورة 51ِه ُحْكًما لَِقْوٍم يُوِقُنوَن{ ]المائدة: قوله: }َأَفُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة يـَبـْ

( . َفَحَكَم اللَِّه ُسْبَحانَُه ِفي ِدَماِء اْلُمْسِلِميَن أَنَـَّها كلها سواء، خالف ما عليه 51المائدة: اآلية 
لحواضر إنما هو البغي، أهل اْلَجاِهِليَُّة. َوَأْكثـَُر َسَبِب اأْلَْهَواِء اْلَواِقَعِة بـَْيَن النَّاِس في البوادي وا

وترك اْلَعْدِل، فَِإنَّ إْحَدى الطَّائَِفتَـْيِن َقْد ُيِصيُب بـَْعُضَها بعضاً من األخرى دماً أو ماَلً، أو تعلو 
ِه عليها بِاْلَباِطِل َوََل تـُْنِصُفَها، َوََل تـَْقَتِصُر اأْلُْخَرى َعَلى اْسِتيَفاِء اْلَحقِ ، فَاْلَواِجُب ِفي ِكَتاِب اللَّ 

َماِء َواأْلَْمَواِل َوَغْيرَِها بِاْلِقْسِط الَِّذي َأَمَر اللَُّه ِبِه، َوَمْحِو َما َكا َن َعَلْيِه  اْلُحْكُم بـَْيَن النَّاِس ِفي الدِ 
نَـُهَما فـَْلُيْصِلْح بِاْلَعْدِل، كَ  َما قَاَل اللَُّه َكِثيٌر ِمْن النَّاِس ِمْن ُحْكِم اْلَجاِهِليَِّة، َوِإَذا َأْصَلَح ُمْصِلٌح بـَيـْ

نَـُهَما فَِإْن بـََغْت ِإْحَداُهَما َعَلى اأْلُ  ْخَرى تـََعاَلى: }َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اقْـتَـتَـُلوا فََأْصِلُحوا بـَيـْ
نَـُهَما بِ  اْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا ِإنَّ اللََّه فـََقاتُِلوا الَِّتي تـَْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر اللَِّه فَِإْن فَاَءْت فََأْصِلُحوا بـَيـْ

 [41 - 5ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بـَْيَن َأَخَوْيُكْم{ ]الحجرات:  -ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن 
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َبِغي َأْن َيْطُلَب اْلَعْفَو ِمْن َأْولَِياِء اْلَمقْ 41ومن اآلية  5)سورة الحجرات: اآلية  ُتوِل، فَِإنَُّه ( . َويـَنـْ
[ 15َأْفَضُل َلُهْم، َكَما قَاَل تـََعاَلى: }َواْلُجُروَح ِقَصاٌص َفَمْن َتَصدََّق ِبِه فـَُهَو َكفَّارٌَة َلُه{ ]المائدة: 



َما رُِفَع إَلى َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه : »-َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -( . قَاَل أََنٌس 15)سورة المائدة: من اآلية 
ُرُه. َوَرَوى ُمْسِلٌم ِفي « . َلْيِه َوَسلََّم َأْمٌر ِفيِه ِقَصاٌص إَلَّ َأَمَر ِفيِه بِاْلَعْفوِ عَ  َرَواُه أَبُو َداُود َوَغيـْ

َرَة  َما »قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم:  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -َصِحيِحِه َعْن أَِبي ُهَريـْ
« . لَّهُ َصْت َصَدَقٌة ِمْن َماٍل، َوَما زَاَد اللَُّه َعْبًدا ِبَعْفٍو إَلَّ ِعزًّا، َوَما تـََواَضَع َأَحٌد ِللَِّه إَلَّ رَفـََعُه النـَقَ 

مِ يُّ َفُجْمُهوُر  . فََأمَّا الذِ  َوَهَذا الذي ذكرناه من التكافؤ: هو اْلُمْسِلِم اْلُحرِ  َمَع اْلُمْسِلِم اْلُحرِ 
ًَل َأْو َماِء َعَلى أَنَُّه لَْيَس ِبُكْفٍء لِْلُمْسِلِم، َكَما َأنَّ اْلُمْسَتْأَمَن الَِّذي يـَْقَدُم ِمْن ِباَلِد اْلُكفَّاِر َرُسو اْلُعلَ 

ُهْم َمْن يـَُقوُل: َبْل ُهَو ُكْفٌء َلُه، وََكَذِلَك الن ِ  َزاُع ِفي تَاِجًرا َوَنْحَو َذِلَك، لَْيَس ِبُكْفٍء َلُه ِوفَاقًا. َوِمنـْ
َأََل »ْيِه َوَسلََّم قـَْتِل اْلُحرِ  بِاْلَعْبِد. َوالنـَّْوُع الثَّاِني: اْلَخطَأُ الَِّذي ُيْشِبُه اْلَعْمَد. قَاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَ 

بِ  َها َأْربـَُعوَن ِخْلَفًة ِفي إنَّ ِفي قـَْتِل اْلَخطَِأ ِشْبِه اْلَعْمِد َما َكاَن ِفي السَّْوِط َواْلَعَصا ِماَئًة ِمْن اإْلِ ِل، ِمنـْ
سماه شبه اْلَعْمَد؛ أِلَنَُّه َقَصَد اْلُعْدَواَن َعَلْيِه بِالضَّْرِب؛ َلِكنَُّه ََل يـَْقُتُل َغالًِبا. فـََقْد « . بُُطونَِها َأْوََلُدَها

َمْجَراُه: ِمْثُل َأْن يـَْرِمَي  تـََعمََّد اْلُعْدَواَن، َوَلْم يتعمد ما يقتل. والثالث: الخطأ المحض َوَما َيْجِري
يَُة َصْيًدا، َأْو َهَدفًا: فـَُيِصيَب إْنَسانًا ِبَغْيِر ِعْلِمِه َوََل َقْصِدِه. فـََهَذا لَْيَس ِفيِه قـََوٌد. َوِإنََّما ِفيِه ال دِ 

 َواْلَكفَّارَُة. َوُهَنا َمَساِئُل َكِثيَرٌة َمْعُروَفٌة ِفي كتب أهل العلم، وبينهم.
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 [القصاص في الجراح]
فصل َواْلِقَصاُص ِفي اْلِجَراِح أَْيًضا ثَاِبٌت بِاْلِكَتاِب َوالسََّنِة واإلجماع بشرط اْلُمَساَواِة؛ فَِإَذا َقَطَع 

ِسنَُّه. َوِإَذا َشجَُّه َيَدُه اْلُيْمَنى ِمْن َمْفِصٍل، فـََلُه َأْن يـَْقَطَع َيَدُه َكَذِلَك. َوِإَذا قـََلَع ِسنَُّه، فـََلُه َأْن يـَْقَلَع 
َأْن  ِفي رَْأِسِه َأْو َوْجِهِه، فََأْوَضَح اْلَعْظَم، فـََلُه َأْن َيُشجَُّه َكَذِلَك، َوِإَذا َلْم ُتْمِكْن اْلُمَساَواُة: ِمْثلَ 

يَُة َيْكِسَر َلُه َعْظًما بَاِطًنا، َأْو َيُشجَُّه ُدوَن اْلُموِضَحِة، َفاَل ُيْشرَُع اْلِقَصاُص؛ َبْل تَ  ِجُب الدِ 
ُه، َأْو اْلَمْحُدوَدُة، َأْو اأْلَْرُش. َوَأمَّا اْلِقَصاُص ِفي الضَّْرِب بَِيِدِه َأْو بَِعَصاُه َأْو َسْوِطِه، ِمْثَل َأْن يـَْلِطمَ 

 ِقَصاَص ِفيِه، َبْل ِفيِه يـَْلُكَمُه، َأْو َيْضرِبَُه ِبَعًصا، َوَنْحَو َذِلَك: فـََقْد قَاَلْت طَائَِفٌة ِمْن اْلُعَلَماِء: إنَُّه ََل 
ابَِة التعزير، أِلَنَُّه ََل ُتْمِكُن اْلُمَساَواُة ِفيِه. َواْلَمْأثُوُر َعْن اْلُخَلَفاِء الرَّاِشِديَن َوَغْيرِِهْم ِمْن الصَّحَ 

ُفَقَهاِء، َوِبَذِلَك َجاَءْت َوالتَّاِبِعيَن: َأنَّ اْلِقَصاَص َمْشُروٌع ِفي َذِلَك، َوُهَو َنصُّ َأْحَمَد َوَغْيرِِه ِمْن الْ 
- َسَنُة َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو الصََّواُب، قال أَبُو ِفَراٍس: َخَطَب ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّابِ 

رِبُوا أَْبَشارَُكْم، فذكر حديثاً قال فيه: " َل إنِ ي َواَللَِّه َما ُأْرِسَل ُعمَّاِلي إلَْيُكْم لَِيضْ  -َرِضَي الله عنه
َوََل لَِيْأُخُذوا َأْمَوالُكْم، َوَلِكْن ُأْرِسَلُهْم إلَْيُكْم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم. َفَمْن فُِعَل بِِه ِسَوى 

اِص، فـََقاَل يَا َأِميَر َذِلَك: فـَْليَـْرفـَْعُه إَليَّ. فـََواَلَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه إًذا أَلَُقصَّنَُّه ِمْنُه، فـََوَثَب َعْمُرو ْبُن اْلعَ 



اْلُمْؤِمِنيَن: إن كان رجل من المسلمين أمر على رعية فأدب رعيته، أئنك لتقصه منه؟ قال: إي 
 لََّم يـَُقصُّ ِمنْ َواَلَِّذي نـَْفُس ُمَحمٍَّد بَِيِدِه إًذا أَلَُقصَّنَُّه ِمْنُه، َوَقْد رَأَْيُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوسَ 

َماُم َأْحَمُد نـَْفِسِه. َأََل ََل َتْضرِبُوا اْلُمْسِلِميَن فـَُتِذلُّوُهْم، َوََل َتْمنَـُعوُهْم ُحُقوقـَُهْم فـَُتَكفِ ُروُهْم. َرَواُه اإْلِ 
ُرُه.  َوَغيـْ
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َر َجائٍِز. فََأمَّا الضَّْرُب  اْلَمْشُروُع، َفاَل ِقَصاَص ِفيِه َوَمْعَنى َهَذا إَذا َضَرَب اْلَواِلي رَِعيـََّتُه َضْربًا َغيـْ
، أو جائز. ْجَماِع، إْذ ُهَو َواِجٌب، َأْو ُمْسَتَحبٌّ  بِاإْلِ

(4/421) 

 

 [القصاص في األعراض]
ْن فصل َواْلِقَصاُص ِفي اأْلَْعَراِض َمْشُروٌع أَْيًضا: َوُهَو َأنَّ الرَُّجَل إَذا َلَعَن رَُجاًل َأْو َدَعا َعَلْيِه، فـََلُه أَ 

ْفَعَل ِبِه َكَذِلَك. وََكَذِلَك إَذا شتمه: بشتمة ََل َكِذَب ِفيَها. َواْلَعْفُو َأْفَضُل. قَاَل اللَُّه تـََعاَلى: يَـ 
َوَلَمِن  -}َوَجَزاُء َسيِ َئٍة َسيِ َئٌة ِمثْـُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح فََأْجُرُه َعَلى اللَِّه ِإنَُّه ََل ُيِحبُّ الظَّاِلِميَن 

[ )سورة الشورى: اآليتان 14 - 11َر بـَْعَد ظُْلِمِه فَُأولَِئَك َما َعَلْيِهْم ِمْن َسِبيٍل{ ]الشورى: انـَْتصَ 
ُهَما َما َلْم »( . وقال النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: 14، 11 اْلُمْستَـبَّاِن: َما قَاََل فـََعَلى اْلَباِدِئ ِمنـْ

ْخَباِر َعْنُه ِبَما ِفيِه وَ « . يـَْعَتِد اْلَمْظُلومُ  ُيَسمَّى َهَذا اَِلْنِتَصاَر. َوالشَِّتيَمُة الَِّتي ََل َكِذَب ِفيَها ِمْثُل اإْلِ
 لَُه َأْن ِمْن اْلَقَباِئِح، َأْو َتْسِمَيِتِه بِاْلَكْلِب َأْو اْلِحَماِر َوَنْحِو َذِلَك. فَأَمَّا إْن افْـتَـَرى َعَلْيِه، َلْم َيِحلَّ 

َقُه بَِغْيِر َحقٍ ،  يـَْفَتِريَ  َوَلْو َلَعَن أَبَاُه َعَلْيِه، َوَلْو َكفََّرُه َأْو َفسََّقُه ِبَغْيِر َحقٍ  َلْم َيِحلَّ َلُه َأْن ُيَكفِ َرُه َأْو يـَُفسِ 
لم يظلموه. قَاَل َأْو قَِبيَلَتُه، َأْو َأْهَل بـََلِدِه َوَنْحَو َذِلَك، َلْم َيِحلَّ َلُه َأْن يـَتَـَعدَّى على أولئك، فإنهم 

آُن قـَْوٍم َعَلى اللَُّه تـََعاَلى: }يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِميَن ِللَِّه ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َوََل َيْجرَِمنَُّكْم َشنَ 
فََأَمَر اللَُّه  ( .7[ )سورة المائدة: من اآلية 7َأَلَّ تـَْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأقْـَرُب لِلتـَّْقَوى{ ]المائدة: 

َوى{ اْلُمْسِلِميَن َأَلَّ َيْحِمَلُهْم بـُْغُضُهْم ِلْلُكفَّاِر َعَلى َأَلَّ يـَْعِدُلوا. َوقَاَل: }اْعِدُلوا ُهَو َأقْـَرُب ِللتـَّقْ 
 ( .7[ )سورة المائدة من اآلية 7]المائدة: 

لما يلحقه من األذى، جاز اَلقتصاص منه فَِإْن َكاَن اْلُعْدَواُن َعَلْيِه ِفي اْلِعْرِض ُمَحرًَّما لحقه؛ 
بمثله، كالدعاء عليه بمثل َما َدَعاُه؛ َوَأمَّا إَذا َكاَن ُمَحرًَّما ِلَحقِ  اللَِّه تـََعاَلى، َكاْلَكِذِب، َلْم َيُجْز 

َخْنٍق َأْو َنْحِو َذِلَك، فَِإنَُّه  ِبَحاٍل، َوَهَكَذا قَاَل َكِثيٌر ِمْن اْلُفَقَهاِء: إَذا قـَتَـَلُه بَِتْحرِيٍق، َأْو تـَْغرِيٍق، َأوْ 



ُهْم َمْن يـُْفَعُل ِبِه َكَما فـََعَل، َما َلْم َيُكْن اْلِفْعُل ُمَحرًَّما ِفي نـَْفِسِه َكَتْجرِيِع اْلَخْمِر َواللِ َواِط ِبِه. َوِمنْـ 
 قَاَل: ََل قـََوَد عليه إَل بالسيف. واألول أشبه بالكتاب والسنَّة والعدل.
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 صلف
الثَّاِبِت َوِإَذا َكاَنْت اْلِفْريَُة، َوَنْحُوَها ََل ِقَصاَص ِفيَها؛ َفِفيَها اْلُعُقوبَُة ِبَغْيِر َذِلَك. َفِمْنُه َحدُّ اْلَقْذِف 
بَِأْربـََعِة ِفي اْلِكَتاِب والسنَّة واإلجماِع، قَاَل اللَُّه تـََعاَلى: }َوالَِّذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ثُمَّ َلْم يَْأُتوا 

ِإَلَّ الَِّذيَن  -ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُهْم ثََمانِيَن َجْلَدًة َوََل تـَْقبَـُلوا َلُهْم َشَهاَدًة أََبًدا َوُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن 
، 1ان [ )سورة النور: اآليت5 - 1تَابُوا ِمْن بـَْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيٌم{ ]النور: 

5. ) 
فإذا رمى الحر محصنا بالزنا واللواط فـََعَلْيِه َحدُّ اْلَقْذِف، َوُهَو ثََمانُوَن َجْلَدًة، َوِإْن رََماُه ِبَغْيِر َذِلَك 

 ُعوِقَب تـَْعزِيًرا.
. فَِإْن َعَفا َعْنُه َسَقَط ِعْنَد َوَهَذا اْلَحدُّ َيْسَتِحقُُّه اْلَمْقُذوُف، َفاَل ُيْستَـْوَفى إَلَّ ِبَطَلِبِه بِات َِفاِق اْلُفَقَهاءِ 

، َكاْلِقَصاِص َواأْلَْمَواِل. َوِقيَل: ََل َيْسُقُط، تـَغْ  ِليًبا ُجْمُهوِر اْلُعَلَماِء، أِلَنَّ اْلُمَغلَِّب ِفيِه َحقُّ اآْلَدِميِ 
ُذوُف ُمْحَصًنا، ِلَحقِ  اللَِّه، لعدم المماثلة، كسائر الحدود. وإنما يجب حد اْلَقْذُف إَذا َكاَن اْلَمقْ 

 َوُهَو اْلُمْسِلُم اْلُحرُّ اْلَعِفيُف.
َلَّ الزَّْوَج فََأمَّا اْلَمْشُهوُر بِاْلُفُجوِر َفاَل ُيَحدُّ قَاِذفُُه، وََكَذِلَك اْلَكاِفُر َوالرَِّقيُق َلِكْن يـَُعزَُّر اْلَقاِذُف؛ إ

ْت َوَلْم َتْحَبَل ِمْن الز ِنَا. فَِإْن َحِبَلْت ِمْنُه َوَوَلَدْت فـََعَلْيِه َأْن فَِإنَُّه َيُجوُز َلُه َأْن يـَْقِذَف اْمَرأََتُه إَذا زَنَ 
نَا، وإما أن يـَْقِذفـََها، َويـَْنِفَي َوَلَدَها؛ لَِئالَّ يـَْلَحَق ِبِه َمْن لَْيَس ِمْنُه. َوِإَذا َقَذفـََها فَِإمَّا َأْن تُِقرَّ بِالز ِ 

، تالعنه، كما ذكره الله ِفي اْلِكَتا ِب َوالسُّنَِّة. َوَلْو َكاَن اْلَقاِذُف َعْبًدا فـََعَلْيِه ِنْصُف َحدِ  اْلُحرِ 
َماِء: }فَِإْن أَتـَْيَن ِبَفاِحَشةٍ   فـََعَلْيِهنَّ وََكَذِلَك ِفي َجْلِد الز ِنَا َوُشْرِب اْلَخْمِر؛ أِلَنَّ اللََّه تـََعاَلى قَاَل ِفي اإْلِ

( . َوَأمَّا 25[ )سورة النساء: من اآلية 25ِمَن اْلَعَذاِب{ ]النساء: ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت 
 إَذا َكاَن اْلَواِجُب اْلَقْتَل، َأْو َقْطَع اليد، فإنه َل يتنصف.
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 [األبضاع]
َعاَلى ِبِه، ِمْن إْمَساٍك فصل َوِمْن اْلُحُقوِق اأْلَْبَضاُع، فَاْلَواِجُب اْلُحْكُم بـَْيَن الزَّْوَجْيِن ِبَما َأَمَر اللَُّه تَـ 



ِب ِبَمْعُروٍف َأْو َتْسرِيٍح بِِإْحَساٍن. فـََيِجُب َعَلى ُكلٍ  ِمْن الزَّْوَجْيِن َأْن يـَُؤدِ َي إَلى اآْلَخِر ُحُقوَقُه، ِبِطي
ُق َوالنـََّفَقُة بِاْلَمْعُروِف، نـَْفٍس َواْنِشَراِح َصْدٍر؛ فَِإنَّ ِلْلَمْرَأِة َعَلى الرَُّجِل َحقًّا ِفي َماِلِه، َوُهَو الصََّدا

َها اْسَتَحقَّْت اْلُفْرَقَة بِِإْجَماِع اْلمُ  َعُة؛ ِبَحْيُث َلْو آَلى ِمنـْ ْسِلِميَن، َوَحقًّا ِفي َبَدنِِه، َوُهَو اْلِعْشَرُة َواْلُمتـْ
ْرقَُة؛ َوَوْطُؤَها َواِجٌب َعَلْيِه ِعْنَد َأْكَثِر وََكَذِلَك َلْو َكاَن َمْجُبوبًا َأْو ِعنِ يًنا ََل يُْمِكُنُه ِجَماُعَها فـََلَها اْلفُ 

 اْلُعَلَماِء.
. َوالصََّواُب: أَنَُّه َواِجٌب، َكَما َدلَّ َعَلْيِه اْلِكَتاُب  َوَقْد ِقيَل: إنَُّه َل يجب اكتفاء بالباعث الطَِّبيِعيِ 

 -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو قَاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه »َوالسُّنَُّة َواأْلُُصوُل. َوَقْد 
 « .َلمَّا رَآُه ُيْكِثُر الصَّْوَم َوالصَّاَلَة: " إنَّ ِلَزْوِجَك َعَلْيَك َحقًّا

بِاْلَمْعُروِف، َعَلى َقْدِر قـُوَّتِِه ثُمَّ ِقيَل: َيِجُب َعَلْيِه َوْطُؤَها ُكلَّ َأْربـََعِة َأْشُهٍر َمرًَّة. َوِقيَل: َيِجُب َوْطُؤَها 
 َوَحاَجِتَها. َكَما َتِجُب النـََّفَقُة بِاْلَمْعُروِف َكَذِلَك، َوَهَذا أشبه.

َها  وللرجل عليها أن يستمتع منها َمَتى َشاَء، َما َلْم َيُضرَّ ِبَها، َأْو َيْشَغَلَها َعْن َواِجٍب. فـََيِجُب َعَليـْ
َنُه َكَذِلكَ   .َأْن ُتَمكِ 

َها ِخْدَمُة ا ْلَمْنِزِل  َوََل َتْخُرُج ِمْن َمْنزِِلِه إَلَّ بِِإْذنِِه، َأْو بِِإْذِن الشَّارِِع، َواْختَـَلَف اْلُفَقَهاُء َهْل َعَليـْ
َها. َوِقيَل: ََل َيِجُب. َوِقيَل: يجب  َكاْلَفْرِش َواْلَكْنِس َوالطَّْبِخ َوَنْحِو َذِلَك؟ َفِقيَل: َيِجُب َعَليـْ

 فيف منه.الخ
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 [فصل في الحكم بين الناس في األموال بالعدل كما أمر الله ورسوله]
فصل وأما األموال فـََيِجُب اْلُحْكُم بـَْيَن النَّاِس ِفيَها بِاْلَعْدِل َكَما َأَمَر اللَُّه َوَرُسولُُه، ِمْثُل َقْسِم 

 اْلِكَتاُب َوالسُّنَُّة.اْلَمَوارِيِث بـَْيَن اْلَورَثَِة، َعَلى َما َجاَء ِبِه 
َجارَاتِ   َوَقْد تـََنازََع اْلُمْسِلُموَن ِفي َمَساِئَل ِمْن َذِلَك. وََكَذِلَك ِفي اْلُمَعاَماَلِت ِمْن اْلُمَبايـََعاِت َواإْلِ

َماَلِت اْلُمتَـَعلِ َقِة َواْلوََكاََلِت َواْلُمَشارََكاِت َواْلِهَباِت َواْلُوُقوِف َواْلَوَصايَا، َوَنْحِو َذِلَك ِمْن اْلُمَعا
َيا َواآْلِخَرُة إَلَّ بِ  نـْ  ِه.بِاْلُعُقوِد َواْلُقُبوِض؛ فَِإنَّ اْلَعْدَل ِفيَها ُهَو قـَُواُم اْلَعاَلِميَن، ََل َتْصُلُح الدُّ

َمِن َعَلى اْلُمْشَتِري، َفِمْن اْلَعْدِل ِفيَها َما ُهَو ظَاِهٌر، يـَْعرِفُُه ُكلُّ َأَحٍد ِبَعْقِلِه، َكُوُجوِب َتْسِليِم الثَّ 
َوَتْسِليِم اْلَمِبيِع َعَلى اْلَباِئِع لِْلُمْشَتِري، َوَتْحرِيِم َتْطِفيِف اْلِمْكَياِل َواْلِميَزاِن، َوُوُجوِب الصِ ْدِق 

، َوَأنَّ َجَزاَء اْلَقْرِض اْلَوفَاُء َوالْ   َحْمُد.َواْلبَـَياِن، َوَتْحرِيِم اْلَكِذِب َواْلِخَيانَِة َواْلِغشِ 
َنا ْساَلمِ  -َوِمْنُه َما ُهَو َخِفيٌّ، َجاَءْت ِبِه الشََّراِئُع َأْو َشرِيَعتـُ فَِإنَّ َعامََّة َما نـََهى َعْنُه اْلِكَتاُب  -َأْهَل اإْلِ

ِمْثِل َأْكِل اْلَماِل  والسنَّة ِمْن اْلُمَعاَماَلِت يـَُعوُد إَلى َتْحِقيِق اْلَعْدِل، َوالنـَّْهِي َعْن الظُّْلِم: ِدقِ ِه َوُجلِ ِه،



َها النَِّبيُّ َصلَّ  َواِع الر ِبَا َواْلَمْيِسِر الَِّتي نـََهى َعنـْ ى اللَُّه َعَلْيِه بِاْلَباِطِل، َوِجْنِسِه ِمْن الر ِبَا َواْلَمْيِسِر، َوأَنـْ
َلُة، َوبـَْيِع الطَّْيِر فِ  ي اْلَهَواِء، َوالسََّمِك ِفي اْلَماِء، َواْلبَـْيِع َوَسلََّم: ِمْثِل بـَْيِع اْلَغَرِر، َوبـَْيِع َحَبِل اْلُحبـْ

ِة إَلى َأَجٍل َغْيِر ُمَسمًّى، َوبـَْيِع اْلُمَصرَّاِة، َوبـَْيِع اْلُمَدلِ ِس، َواْلُماَلَمَسِة، َواْلُمَناَبَذِة، َواْلُمَزابـَنَ 
َواِع اْلُمَشارََكاِت اْلَفاِسَدِة،  َواْلُمَحاقـََلِة َوالنَّْجِش، َوبـَْيِع الثََّمِر قـَْبَل بُُدوِ  َصاَلِحِه،  َوَما نـَْهي َعْنُه ِمْن أَنـْ

 َكاْلُمَخابـََرِة ِبَزرِْع بـُْقَعٍة ِبَعْيِنَها ِمْن اأْلَْرِض.
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ومن ذلك ما قد تنازع ِفيِه اْلُمْسِلُموَن ِلَخَفائِِه َواْشِتَباِهِه. فـََقْد يـََرى َهَذا اْلَعْقَد َواْلَقْبَض َصِحيًحا 
ُرُه يـََرى ِفيِه َجْورًا يُوِجُب َفَساَدُه، َوَقْد قَاَل اللَُّه تـََعاَلى: }َأِطيُعوا اللََّه َوَأطِ  يُعوا َعْدًَل، َوِإْن َكاَن َغيـْ

ُتْم تُـ  ْؤِمُنوَن بِاللَِّه الرَُّسوَل َوُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تـََنازَْعُتْم ِفي َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإَلى اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن ُكنـْ
ٌر َوَأْحَسُن تَْأِوياًل{ ]النساء:  ( . 55[ )سورة النساء: من اآلية 55َواْليَـْوِم اآْلِخِر َذِلَك َخيـْ

َها إَلَّ َما َدلَّ   اْلِكتَابُ  َواأْلَْصُل ِفي َهَذا أَنَُّه ََل ُيَحرَُّم َعَلى النَّاِس ِمْن اْلُمَعاَماَلِت الَِّتي َيْحَتاُجوَن إلَيـْ
 َما َدلَّ َوالسُّنَُّة َعَلى َتْحرِيِمِه، َكَما ََل ُيَشرَُّع َلُهْم ِمْن اْلِعَباَداِت الَِّتي يـَتَـَقرَّبُوَن ِبَها إَلى اللَِّه، إَلَّ 

يُن َما َشَرَعُه اللَُّه، َواْلَحَراُم َما َحرََّمُه اللَُّه؛ ِبِخاَل  ِف الَِّذيَن ذمهم اْلِكَتاُب َوالسُّنَُّة َعَلى َشْرِعِه؛ إْذ الدِ 
الله، حيث حرموا من دين الله ما لم يحرمه الله، وأشركوا به َما َلْم يـُنَـزِ ْل ِبِه ُسْلطَانًا، َوَشَرُعوا َلُهْم 

يِن َما َلْم يَْأَذْن ِبِه اللَُّه، اللَُّهمَّ َوفِ ْقَنا أَلَْن َنْجَعَل اْلَحاَلَل َما َحلََّلْتُه، والحرام ما حر  ته، مِمْن الدِ 
 والدين ما شرعته.
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 [فصل في المشورة]
 َوَسلََّم فـََقاَل فصل ََل ِغَنى ِلَوِليِ  اأْلَْمِر َعْن اْلُمَشاَورَِة؛ فَِإنَّ اللََّه تـََعاَلى َأَمَر ِبَها نَِبيَُّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيهِ 

ُهْم َواْستَـْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم  ِفي اأْلَْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه تـََعاَلى: }فَاْعُف َعنـْ
ِليَن{ ]آل عمران:  ( . َوَقْد ُرِوَي َعْن أَِبي 455[ )سورة آل عمران: من اآلية 455ُيِحبُّ اْلُمتَـوَكِ 

َرَة  ِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه لم يكن أحد أكثر مشاورة أِلَْصَحاِبِه ِمْن َرُسو »قال:  -َرِضَي اللَُّه عنه-ُهَريـْ
َوَقْد ِقيَل: إنَّ اللََّه َأَمَر ِبَها نَِبيَُّه لَِتْألِيِف قـُُلوِب َأْصَحاِبِه، َولِيَـْقَتِدَي ِبِه َمْن بعده، « . َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ُهْم الرَّْأَي ِفيَما َلْم يـَْنِزْل ِفيِه َوَحيٌّ: ِمْن َأْمِر اْلُحُروِب، وَ  اأْلُُموِر اْلُجْزئِيَِّة، َوَغْيِر وليستخرج بها ِمنـْ
ُرُه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأْوَلى بِاْلَمُشورَِة.  َذِلَك، فـََغيـْ



ٌر َوأَبـَْقى ِللَِّذيَن آَمُنوا  َوَعَلى رَبِ ِهْم َوَقْد أَثـَْنى اللَُّه َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِبَذِلَك ِفي قـَْوِلِه: }َوَما ِعْنَد اللَِّه َخيـْ
ْثِم َواْلَفَواِحَش َوِإَذا َما َغِضُبوا ُهْم يـَْغِفُروَن  -يـَتَـوَكَُّلوَن  َوالَِّذيَن  -َوالَِّذيَن َيْجَتِنُبوَن َكَبائَِر اإْلِ

نَـُهْم َوِممَّا َرزَقْـَناُهْم يـُْنِفُقوَن{ ]الشورى:   - 31اْسَتَجابُوا ِلَربِ ِهْم َوَأقَاُموا الصَّاَلَة َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ
( . َوِإَذا اْسَتَشارَُهْم، فَِإْن بـَيََّن َلُه بـَْعُضُهْم 37، 38واآليتان  31[ )سورة الشورى: من اآلية 37

َما يجب اتباعه من كتاب الله َأْو ُسنَِّة َرُسوِلِه َأْو إْجَماِع اْلُمْسِلِميَن، فـََعَلْيِه اتباع ذلك، وَل طاعة 
َيا. قَاَل اللَُّه تـََعاَلى: }يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا  ألحد ِفي ِخاَلِف َذِلَك، َوِإْن َكانَ  نـْ يِن َوالدُّ َعِظيًما ِفي الدِ 

 ( .55[ )سورة النساء: من اآلية 55َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُكْم{ ]النساء: 
ُهْم رَْأيَُه َوَوجََّه رَْأيَُه، فََأيُّ َوِإْن َكاَن َأْمًرا َقْد تـََنازََع ِفيِه اْلُمْسلِ  َبِغي َأْن َيْسَتْخرَِج ِمْن ُكلٍ  ِمنـْ ُموَن، فـَيَـنـْ

ْيٍء فـَُردُّوُه اآْلرَاِء َكاَن َأْشَبُه ِبِكَتاِب اللَِّه َوُسنَِّة َرُسولِِه َعِمَل ِبِه. َكَما قَاَل تـََعاَلى: }فَِإْن تـََنازَْعُتْم ِفي شَ 
ٌر َوَأْحَسُن تَْأِوياًل{ ]النساء: ِإَلى اللَِّه َوالرَّ  ُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآْلِخِر َذِلَك َخيـْ  [55ُسوِل ِإْن ُكنـْ
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 ( .55)سورة النساء: من اآلية 
َفاِن: اأْلَُمَراُء َواْلُعَلَماُء، َوُهْم الَِّذيَن إَذا َصَلُحوا َصَلَح النَّا ُهَما أن َوُأوُلو اأْلَْمِر ِصنـْ ُس، فـََعَلى ُكلٍ  ِمنـْ

يتحرى بما يـَُقولُُه َويـَْفَعُلُه طَاَعَة اللَِّه َوَرُسوِلِه، َوات َِباَع ِكَتاِب اللَِّه. َوَمَتى َأْمَكَن ِفي اْلَحَواِدِث 
ْم يُْمِكْن َذِلَك ِلِضيِق اْلَوْقِت اْلُمْشِكَلِة َمْعرَِفُة َما َدلَّ َعَلْيِه اْلِكَتاُب َوالسُّنَُّة َكاَن ُهَو اْلَواِجَب، َوِإْن لَ 

ُه َوِديَنُه. َهَذا َأْو َعْجِز الطَّاِلِب، َأْو َتَكاُفِؤ اأْلَِدلَِّة ِعْنَدُه َأْو َغْيِر َذِلَك، فـََلُه َأْن يـَُقلِ َد َمْن يـَْرَتِضَي ِعْلمَ 
ْقِليُد ِبُكلِ  َحاٍل، َواأْلَقْـَواُل َأقْـَوى اأْلَقْـَواِل. َوَقْد قيل: ليس له التقليد بكل حال، وقيل: لَُه التـَّ 

 الثَّاَلثَُة ِفي َمْذَهِب َأْحَمَد َوَغْيرِِه.
وََكَذِلَك َما ُيْشتَـَرُط ِفي اْلُقَضاِة َواْلُوََلِة ِمْن الشُُّروِط َيِجُب ِفْعُلُه ِبَحَسِب اإلمكان، بل وسائر 

، ُكلُّ َذِلَك َواِجٌب َمَع اْلُقْدرَِة. فََأمَّا َمَع اْلَعْجِز فَِإنَّ اللََّه اْلِعَباَداِت ِمْن الصَّاَلِة َواْلِجَهاِد َوَغْيِر َذِلكَ 
ْو َخاَف ََل ُيَكلِ ُف نـَْفًسا إَلَّ ُوْسَعَها. َوِلَهَذا َأْمَر اللَُّه اْلُمَصلِ َي َأْن يـََتَطهََّر بِاْلَماِء، فَِإْن َعِدَمُه، أَ 

ِة اْلبَـ  ْرِد َأْو ِجَراَحٍة َأْو َغْيِر َذِلَك، تـََيمََّم صعيدًا طيباً، فمسح بوجهه ويديه الضََّرَر بِاْسِتْعَماِلِه ِلِشدَّ
وقال النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِلِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن: " َصلِ  قَائًِما. فَِإْن َلْم َتْسَتِطْع »منه. 

. فـََقْد َأْوَجَب اللَُّه ِفْعَل الصَّاَلِة ِفي اْلَوْقِت َعَلى َأيِ  َحاٍل  «فـََقاِعًدا. فَِإْن َلْم َتْسَتِطْع فـََعَلى َجْنبٍ 
فَِإْن  -َأْمَكَن، َكَما قَاَل تـََعاَلى: }َحاِفُظوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّاَلِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا ِللَِّه قَانِِتيَن 

ُتْم   237فَاذُْكُروا اللََّه َكَما َعلََّمُكْم َما َلْم َتُكونُوا تـَْعَلُموَن{ ]البقرة: ِخْفُتْم َفرَِجاًَل َأْو رُْكَبانًا فَِإَذا َأِمنـْ
 ( .235، 237[ )سورة البقرة: اآليتان 235 -



 فََأْوَجَب اللَُّه الصَّاَلَة َعَلى اآْلِمِن َواْلَخاِئِف، َوالصَِّحيِح َواْلَمرِيِض، َواْلَغِنيِ  َواْلَفِقيِر، َواْلُمِقيمِ 
 َساِفِر، َوَخفََّفَها َعَلى اْلُمَساِفِر َواْلَخاِئِف َواْلَمرِيِض، َكَما َجاَء ِبِه اْلِكَتاُب والسنة.َواْلمُ 
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َلِة، َوَأْسَقَط َما يـَْعِجزُ  َتارَِة، َواْسِتْقَباِل اْلِقبـْ َعْنُه  وََكَذِلَك َأْوَجَب ِفيَها َواِجَباٍت: ِمْن الطََّهارَِة، َوالسِ 
ِمْن َذِلَك. فـََلْو اْنَكَسَرْت َسِفيَنُة قـَْوٍم، َأْو َسَلبَـُهْم اْلُمَحارِبُوَن ثَِيابـَُهْم، َصلَّْوا ُعَراًة ِبَحَسِب  اْلَعْبدُ 

 َأْحَواِلِهْم، َوقَاَم إَماُمُهْم َوَسَطُهْم؛ لَِئالَّ يـََرى اْلَباُقوَن َعْورَتَُه.
َلُة، اْجتَـ  َفَما َوَلْو اْشتَـبَـَهْت َعَلْيِهْم اْلِقبـْ َها. فـََلْو َعِمَيْت الدَََّلِئُل َصلَّْوا َكيـْ َهُدوا ِفي اَِلْسِتْدََلِل َعَليـْ

َكَذا َأْمَكنَـُهْم، َكَما َقْد ُرِوَي أَنَـُّهْم فـََعُلوا َذِلَك َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، فـَهَ 
يِن، َوَذِلَك ُكلُُّه ِفي قـَْوله تـََعاَلى: }فَاتَـُّقوا اللََّه َما اْسَتَطْعُتْم{ اْلِجَهاُد َواْلِوََليَاُت َوَسائُِر أُ  ُموِر الدِ 

إَذا »( . َوِفي قـَْوِل النَِّبيِ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: 41[ )سورة التغابن: من اآلية 41]التغابن: 
َكَما َأنَّ اللََّه تـََعاَلى َلمَّا َحرََّم اْلَمطَاِعَم اْلَخِبيَثَة قَاَل: }َفَمِن « . مْ َأَمْرُتُكْم بَِأْمٍر فَْأُتوا ِمْنُه َما اْسَتطَْعتُ 

َر بَاٍغ َوََل َعاٍد َفاَل ِإْثَم َعَلْيِه{ ]البقرة:  ( . َوقَاَل 483[ )سورة البقرة: من اآلية 483اْضُطرَّ َغيـْ
يِن ِمْن َحرَ  ( . 87[ )سورة الحج: من اآلية 87ٍج{ ]الحج: تـََعاَلى: }َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِ 

( 1[ )سورة المائدة: من اآلية 1َوقَاَل تـََعاَلى: }َما يُرِيُد اللَُّه لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحَرٍج{ ]المائدة: 
 رَُة ِبَغْيِر معصية من العبد.. فـََلْم يُوِجْب َما ََل ُيْسَتطَاُع، َوَلْم ُيَحر ِْم َما ُيْضَطرُّ إلَْيِه، إَذا َكاَنْت الضَُّرو 
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 [فصل منزلة الوَلية]
يِن َبْل ََل قيام للدين وَل للدنيا  فصل يجب أن يعرف أن وَلية أمر النَّاِس ِمْن َأْعَظِم َواِجَباِت الدِ 

ْعِضِهْم إَلى بـَْعٍض، َوََل بُدَّ َلُهْم ِعْنَد إَلَّ ِبَها. فَِإنَّ بَِني آَدَم ََل تَِتمُّ َمْصَلَحتُـُهْم إَلَّ بِاَِلْجِتَماِع ِلَحاَجِة بَـ 
إَذا َخَرَج َثاَلثٌَة ِفي َسَفٍر فـَْليُـَؤمِ ُروا »اَِلْجِتَماِع ِمْن رَْأٍس َحتَّى قَاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: 

َرَة.َرَواُه أَبُو َداُود، ِمْن َحِديِث أَِبي َسِعيٍد، َوأَِبي « . َأَحَدُهمْ   ُهَريـْ
َماُم َأْحَمُد ِفي اْلُمْسَنِد َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو، َأنَّ النَِّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَاَل:  ََل »َوَرَوى اإْلِ

ُه َعَلْيِه َوَسلََّم فََأْوَجَب َصلَّى اللَّ « . َيِحلُّ لَِثاَلثٍَة َيُكونُوَن ِبَفاَلٍة ِمْن اأْلَْرِض إَلَّ َأمَُّروا َعَلْيِهْم َأَحَدُهمْ 
تَْأِميَر اْلَواِحِد ِفي اَِلْجِتَماِع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك َعَلى َسائِِر أَنـَْواِع اَِلْجِتَماِع. 

ٍة َوِإَمارٍَة. َوأِلَنَّ اللََّه تـََعاَلى َأْوَجَب اأْلَْمَر بِاْلَمْعُروِف َوالنـَّْهَي َعْن اْلُمْنَكِر، َوََل يَِتمُّ َذِلَك إَلَّ  ِبُقوَّ



ُلوِم. َوِإقَاَمِة وََكَذِلَك َسائُِر َما َأْوَجَبُه ِمْن اْلِجَهاِد َواْلَعْدِل َوِإقَاَمِة اْلَحجِ  َواْلُجَمِع َواأْلَْعَياِد َوَنْصِر اْلَمظْ 
َمارَِة؛ َوِلَهَذا ُرِوَي:  َويـَُقاُل " « ْلطَاَن ِظلُّ اللَِّه ِفي اأْلَْرضِ َأنَّ السُّ »اْلُحُدوِد ََل تَِتمُّ إَلَّ بِاْلُقوَِّة َواإْلِ

َلٍة واحدة ِباَل ُسْلطَاٍن ". َوالتَّْجرِبَُة تـُبَـيِ ُن َذِلَك.  ِستُّوَن َسَنًة ِمْن إَماٍم َجائٍِر َأْصَلُح ِمْن لَيـْ
َبٍل َوَغْيرِهِ   -َوِلَهَذا َكاَن السََّلُف  يـَُقوُلوَن: َلْو َكاَن لََنا َدْعَوٌة  -َماَكاْلُفَضْيِل ْبِن ِعَياٍض َوَأْحَمَد ْبِن َحنـْ

إن الله يرضى لكم ثالثاً: َأْن »ُمَجابٌَة َلَدَعْونَا ِبَها لِلسُّْلطَاِن. َوقَاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه عليه وسلم: 
ًئا، َوَأْن تـَْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميًعا َوََل  ُه تـَْعُبُدوُه َوََل ُتْشرُِكوا ِبِه َشيـْ  تـََفرَُّقوا، َوَأْن تـََناَصُحوا َمْن َوَلَّ

َثاَلٌث ََل يُِغلُّ َعَلْيِهنَّ قـَْلُب ُمْسِلٍم: إخالص العمل لله، »َرَواُه ُمْسِلٌم. َوقَاَل: « . اللَُّه َأْمرَُكمْ 
 ومناصحة وَلة
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اُه َأْهُل السَُّنِن. َوِفي َروَ « . األمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط ِمْن َورَائِِهمْ 
يُن النَِّصيَحُة. قَاُلوا: ِلَمْن يَا َرُسوَل »الصَِّحيِح َعْنُه أَنَُّه قَاَل:  يُن النَِّصيَحُة، الدِ  يُن النَِّصيَحُة، الدِ  الدِ 

 . «اللَِّه؟ قَاَل: ِللَِّه َوِلِكَتاِبِه َوِلَرُسوِلِه َوأِلَئِمَِّة اْلُمْسِلِميَن َوَعامَِّتِهمْ 
َمارَِة ِديًنا َوقـُْربًَة يـُتَـَقرَُّب ِبَها إَلى اللَِّه؛ فَِإنَّ التـََّقرَُّب إلَْيِه ِفيَها ِبطَ  اَعِتِه َوطَاَعِة فَاْلَواِجُب اتِ َخاُذ اإْلِ

اَسِة َأْو اْلَماِل ِبَها. َوَقْد َرُسوِلِه ِمْن َأْفَضِل اْلُقُربَاِت. َوِإنََّما يـَْفُسُد ِفيَها َحاُل َأْكَثِر النَّاِس َِلْبِتَغاِء الر ِيَ 
ما ذئبان جائعان أرسال في زريبة »َرَوى َكْعُب ْبُن َماِلٍك َعْن النَِّبيِ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قال: 

ِديٌث َحَسٌن قَاَل التِ ْرِمِذيُّ حَ « . َغَنٍم بَِأْفَسَد َلَها ِمْن ِحْرِص اْلَمْرِء َعَلى المال والشرف ِلِديِنهِ 
َصِحيٌح. فََأْخبَـَر َأنَّ ِحْرَص اْلَمْرِء َعَلى اْلَماِل َوالر ِيَاَسِة يـُْفِسُد دينه، مثل أو أكثر من إفساد 

ئْـبَـْيِن اْلَجائِِعيَن ِلَزرِيَبِة اْلَغَنِم.  الذِ 
َهَلَك َعنِ ي  -نِ ي َمالَِيْه َوَقْد َأْخبَـَر اللَُّه تعالى عن الذي يؤتى كتابه بشماله أن يـَُقوُل: }َما َأْغَنى عَ 

 ( .25، 27[ )سورة الحاقة اآليتان 25 - 27ُسْلطَانَِيْه{ ]الحاقة: 
تـََعاَلى ِفي  َوَغايَُة ُمرِيِد الر ِيَاَسِة َأْن َيُكوَن َكِفْرَعْوَن، َوَجاِمِع اْلَماِل َأْن َيُكوَن َكَقاُروَن، َوَقْد بـَيََّن اللَُّه 

َن َوقَاُروَن، فـََقاَل تـََعاَلى: }َأَوَلْم َيِسيُروا ِفي اأْلَْرِض فـَيَـْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة ِكَتاِبِه َحاَل ِفْرَعوْ 
ُهْم قـُوًَّة َوآثَارًا ِفي اأْلَْرِض فََأَخَذُهُم اللَُّه ِبُذنُوبِ  ِهْم َوَما َكاَن الَِّذيَن َكانُوا ِمْن قـَْبِلِهْم َكانُوا ُهْم َأَشدَّ ِمنـْ

 ( .24[ )سورة غافر: اآلية 24َن اللَِّه ِمْن َواٍق{ ]غافر: َلُهْم مِ 
ْلَعاِقَبُة َوقَاَل تـََعاَلى: }تِْلَك الدَّاُر اآْلِخَرُة َنْجَعُلَها لِلَِّذيَن ََل يُرِيُدوَن ُعُلوًّا ِفي اأْلَْرِض َوََل َفَساًدا َوا

 النَّاَس َأْربـََعُة َأْقَساٍم:( . فَِإنَّ 73[ )سورة القصص: اآلية 73ِلْلُمتَِّقيَن{ ]القصص: 



اْلِقْسُم اأْلَوَُّل: يُرِيُدوَن العلو على الناس، والفساد في األرض وهو َمْعِصَيُة اللَِّه، َوَهُؤََلِء اْلُمُلوُك 
 َوالرَُّؤَساُء اْلُمْفِسُدوَن، َكِفْرَعْوَن وحزبه. وهؤَلء هم شرار
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ُهْم اْلَخْلِق. قَاَل اللَُّه تـََعاَلى:  }ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعاَل ِفي اأْلَْرِض َوَجَعَل َأْهَلَها ِشيَـًعا َيْسَتْضِعُف طَائَِفًة ِمنـْ
َناَءُهْم َوَيْسَتْحِيي ِنَساَءُهْم ِإنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِديَن{ ]القصص:  [ )سورة القصص: اآلية 1يَُذبِ ُح أَبـْ

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه  -ِن َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َعْنهُ ( . َوَرَوى ُمْسِلٌم ِفي َصِحيِحِه َعْن ابْ 1
ََل َيْدُخُل اْلَجنََّة َمْن ِفي قـَْلِبِه ِمثْـَقاُل َذرٍَّة ِمْن ِكْبٍر، وَل يدخل النار من في قلبه »َعَلْيِه َوَسلََّم: 

الله: إنِ ي ُأِحبُّ َأْن َيُكوَن ثـَْوِبي َحَسًنا، َونـَْعِلي  مثقال َذرٌَّة ِمْن إيَماٍن ". فـََقاَل رَُجٌل يَا َرُسولَ 
ُر َبَطُر اْلَحقِ  َوَغْمُط  َحَسًنا، َأَفِمْن اْلِكْبِر َذاَك؟ قَاَل: " ََل: إنَّ اللََّه َجِميٌل ُيِحبُّ اْلَجَماَل، اْلِكبـْ

ِتَقارُُهْم َواْزِدرَاُؤُهْم، َوَهَذا َحاُل َمْن يُرِيُد اْلُعُلوَّ فـََبَطُر اْلَحقِ  َدفْـُعُه َوَجْحُدُه. َوَغْمُط النَّاِس احْ « النَّاسِ 
 َواْلَفَساَد.

 َواْلِقْسُم الثَّاِني: الَِّذيَن يُرِيُدوَن اْلَفَساَد، بال علو، كالسراق والمجرمين من سفلة الناس.
يُرِيُدوَن َأْن يـَْعُلَوا ِبِه َعَلى َغْيرِِهْم ِمْن  والقسم الثالث: يريدون اْلُعُلوَّ ِباَل َفَساٍد، َكاَلَِّذيَن ِعْنَدُهْم ِدينٌ 

 النَّاِس.
ُهْم َقْد وأما اْلِقْسُم الرَّاِبُع: فـَُهْم َأْهُل اْلَجنَِّة، الَِّذيَن ََل يُرِيُدوَن ُعُلوًّا ِفي اأْلَْرِض َوََل َفَساًدا، َمَع أَنَـّ 

ُتْم  َيُكونُوَن َأْعَلى ِمْن َغْيرِِهْم، َكَما قَاَل اللَّهُ  ُتُم اأْلَْعَلْوَن ِإْن ُكنـْ تـََعاَلى: }َوََل َتِهُنوا َوََل َتْحَزنُوا َوأَنـْ
( . َوقَاَل تـََعاَلى: }َفاَل َتِهُنوا َوَتْدُعوا 435[ )سورة آل عمران: اآلية 435ُمْؤِمِنيَن{ ]آل عمران: 

ُتُم اأْلَْعَلْوَن َواللَُّه َمَعُكْم َوَلْن يَ  [ )سورة محمد: اآلية 35ِترَُكْم َأْعَماَلُكْم{ ]محمد: ِإَلى السَّْلِم َوأَنـْ
( 7[ )سورة المنافقون: من اآلية 7( . وقال: }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن{ ]المنافقون: 35

. 
، َوََل يَزِيُدُه َذِلَك إَلَّ ُسُفوًَل، وََكْم ِممَّْن جُ  ِعَل ِمْن اأْلَْعَلْيَن َوُهَو ََل يُرِيُد اْلُعُلوَّ َفَكْم ِممَّْن يُرِيُد اْلُعُلوَّ

 َوََل اْلَفَساَد، َوَذِلَك أِلَنَّ إرَاَدَة اْلُعُلوِ  َعَلى اْلَخْلِق ظُْلٌم؛ أِلَنَّ 
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ْنَساِن َأْن َيُكوَن ُهَو اأْلَْعَلى َوَنِظيُرُه َتْحَتهُ  ظُْلٌم. َوَمَع أَنَُّه ْظلم  النَّاَس ِمْن ِجْنٍس َواِحٍد. فَِإرَاَدُة اإْلِ
ُهْم ََل ُيِحبُّ َأْن َيُكوَن َمْقُهورًا  لَِنِظيرِِه، فَالنَّاُس يـُْبِغُضوَن َمْن َيُكوُن َكَذِلَك َويـَُعاُدونَُه؛ أِلَنَّ اْلَعاِدَل ِمنـْ



ُهْم يـُْؤثُِر َأْن َيُكوَن ُهَو اْلَقاِهَر. ثُمَّ إنَُّه َمَع هذا ُر اْلَعاِدِل ِمنـْ ِمْن  -ِفي اْلَعْقِل َوالدِ ينِ -َل بد لهم  َوَغيـْ
ْمَناُه، َكَما َأنَّ اْلَجَسَد ََل َيْصُلُح إَلَّ ِبَرْأٍس. قَاَل تـََعاَلى:  َأْن َيُكوَن بـَْعُضُهْم فـَْوَق بـَْعٍض، َكَما َقدَّ

ُلوَُكْم ِفي َما آتَاُكْم{ }َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخاَلِئَف اأْلَْرِض َورََفَع بـَْعَضُكْم فـَْوَق بـَْعٍض َدرَجَ  اٍت لِيَـبـْ
نَـُهْم َمِعيَشتَـُهْم 415[ )سورة األنعام: من اآلية 415]األنعام:  ( . َوقَاَل تـََعاَلى: }َنْحُن َقَسْمَنا بـَيـْ

َيا َورَفـَْعَنا بـَْعَضُهْم فـَْوَق بـَْعٍض َدرََجاٍت لِيَـتَِّخَذ بـَْعُضُهْم بـَْعًضا ُسْخرِيًّ  نـْ ا{ ]الزخرف: ِفي اْلَحَياِة الدُّ
 ( . َفَجاَءْت الشَّرِيَعُة ِبَصْرِف السُّْلطَاِن َواْلَماِل ِفي َسِبيِل اللَِّه.32[ )سورة الزخرف: من اآلية 32

ِلَك فَِإَذا َكاَن اْلَمْقُصوُد بِالسُّْلطَاِن َواْلَماِل ُهَو التـََّقرَُّب إَلى اللَِّه َوِإنـَْفاَق َذِلَك ِفي َسِبيِلِه، َكاَن ذَ 
يُن َعْن السُّْلطَاِن َفَسَدْت َأْحَواُل صَ  يِن، َأْو الدِ  َفَرَد السُّْلطَاُن َعْن الدِ  َيا. َوِإْن انـْ نـْ يِن َوالدُّ اَلَح الدِ 

ِحيَحْيِن الصَّ  النَّاِس، َوِإنََّما يَْمَتاُز َأْهُل طَاَعِة اللَِّه َعْن َأْهِل َمْعِصَيِتِه بِالنِ يَِّة َواْلَعَمِل الصَّاِلِح، َكَما ِفي
إنَّ اللََّه ََل يـَْنُظُر إَلى ُصَورُِكْم َوََل إَلى َأْمَواِلُكْم َوِإنََّما يـَْنُظُر إَلى »َعْن النَِّبيِ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: 

 « .قلوبكم وأعمالكم
عزل عن حقيقة اإليمان َوَلمَّا َغَلَب َعَلى َكِثيٍر ِمْن ُوََلِة اأْلُُموِر إرادة المال والشرف، وصاروا بم

ُهْم َمْن َغلََّب  يِن. ثُمَّ ِمنـْ يَماِن وََكَماِل الدِ  في وَليتهم: رأى كثير من الناس أن اإلمارة تنافي اإْلِ
ُهْم َمْن رََأى َحاَجَتُه إَلى َذِلَك، فََأَخَذهُ  يَن َوَأْعَرض َعمَّا ََل يَِتمُّ الدِ يُن إَلَّ ِبِه ِمْن َذِلَك. َوِمنـْ  الدِ 

.مُ  يُن ِعْنَدُه ِفي َمَحلِ  الرَّْحَمِة َوالذُّلِ  يِن: َِلْعِتَقاِدِه أَنَُّه ُمَناٍف ِلَذِلَك، َوَصاَر الدِ  ََل ِفي  ْعِرًضا َعْن الدِ 
. وََكَذِلَك َلمَّا َغَلَب َعَلى َكِثيٍر ِمْن أهل الدينين )السابقين( العجز عن  َمَحلِ  اْلُعُلوِ  َواْلِعزِ 
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يِن، َواْلَجزَُع ِلَما َقْد ُيِصيبُـُهْم ِفي إقَاَمِتِه ِمْن اْلَباَلِء: اْسَتْضَعَف َطرِيَقتَـُهْم َواْسَتَذلََّها َتكْ  َمْن ِميِل الدِ 
 رََأى أَنَُّه ََل تـَُقوُم َمْصَلَحُتُه َوَمْصَلَحُة َغْيرِِه ِبَها.

يِن َوَلْم ُيْكِمْلُه ِبَما َيْحَتاُج إلَْيِه ِمْن َسِبيُل َمْن انْـ -َوَهاتَاِن السَِّبياَلِن اْلَفاِسَدتَاِن  َتَسَب إَلى الدِ 
ِلَك السُّْلطَاِن َواْلِجَهاِد َواْلَماِل، َوَسِبيِل ِمْن َأقْـَبَل َعَلى السُّْلطَاِن َواْلَماِل َواْلَحْرِب، َوَلْم يـَْقِصْد ِبذَ 

ينِ  الضَّال ِيَن. األولى للضالين النصارى، الثانية ُهَما َسِبيُل اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم وَ  -إقَاَمَة الدِ 
َعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمنْ  النَِّبيِ يَن  ِلْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم اْليَـُهوُد. َوِإنََّما الصِ َراُط اْلُمْسَتِقيُم، ِصَراُط الَِّذيَن أَنـْ

يِقيَن َوالشَُّهَداِء َوالصَّاِلِحيَن، ِهَي َسِبيُل نَِبي ِ  َنا ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَسِبيُل ُخَلَفائِِه َوالصِ دِ 
َوَأْصَحاِبِه، َوَمْن سلك سبيلهم. وهم الذين قال الله فيهم: }َوالسَّاِبُقوَن اأْلَوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن 

ُهمْ  َوَرُضوا َعْنُه َوَأَعدَّ َلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري َتْحتَـَها  َواأْلَْنَصاِر َوالَِّذيَن اتَـّبَـُعوُهْم بِِإْحَساٍن َرِضَي اللَُّه َعنـْ
 ( .411[ )سورة التوبة من اآلية 411اأْلَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم{ ]التوبة: 



َوِلَي ِوََليًَة يـَْقِصُد ِبَها طَاَعَة اللَِّه،  فَاْلَواِجُب َعَلى اْلُمْسِلِم َأْن َيْجَتِهَد ِفي َذِلَك ِبَحَسِب ُوْسِعِه؛ َفَمنْ 
َوِإقَاَمَة َما يُْمِكُنُه ِمْن ِديِنِه، َوَمَصاِلِح اْلُمْسِلِميَن، َوَأقَاَم ِفيَها َما يُْمِكُنُه ِمْن الواجبات واجتنب ما 

ٌر ِلْْلََمِة ِمْن تـَْولَِيِة اْلُفجَّاِر.  يمكنه من اْلُمَحرََّماِت: َلْم يـَُؤاَخْذ ِبَما يـَْعِجُز َعْنُه: فَِإنَّ تـَْولَِيةَ  َراِر َخيـْ اأْلَبـْ
يِن بِالسُّْلطَاِن َواْلِجَهاِد، فـََفَعَل َما يـَْقِدُر َعَلْيِه، ِمْن النَِّصيَحِة بِ  َقْلِبِه، َوَمْن َكاَن َعاِجًزا َعْن إقَاَمِة الدِ 

َما يـَْقِدُر َعَلْيِه ِمْن اْلَخْيِر: َلْم ُيَكلَّْف َما يعجز عنه؛ فإن قوام َوالدَُّعاِء ِلْْلُمَِّة، َوَمَحبَِّة اْلَخْيِر، َوفـََعَل 
 الدين بالكتاب الهادي، والحديد النَّاِصُر، َكَما ذََكَرُه اللَُّه تـََعاَلى.

لَِّه فـََعَلى ُكلِ  أحد اَلجتهاد في اتفاق القرآن والحديد لله تعالى، َوِلَطَلِب َما ِعْنَدُه، ُمْسَتِعيًنا بِاَل
نـَْيا َتْخُدُم الدِ يَن، َكَما قَاَل ُمَعاُذ بن جبل  ِفي َذِلَك؛ ثُمَّ الدُّ
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َيا َوأَْنَت إَلى َنِصيِبَك ِمْن اآْلِخَرِة -رضي الله عنه- نـْ : يا ابن آَدَم أَْنَت ُمْحَتاٌج إَلى َنِصيِبَك ِمْن الدُّ
َتِظْمَها اْنِتظَاًما، َوِإْن َبَدْأت َأْحَوُج، فَِإْن َبَدْأَت بَِنِصيِبَك ِمْن اآْلخِ  نـَْيا، فَانـْ َرِة ُمرَّ بَِنِصيِبَك ِمْن الدُّ

نـَْيا َعَلى َخَطٍر. َوَدلِيُل َذِلَك َما رَ  َيا فَاَتَك َنِصيُبَك ِمْن اآْلِخَرِة، َوأَْنَت ِمْن الدُّ نـْ َواُه بَِنِصيِبَك ِمْن الدُّ
َمْن َأْصَبَح َواآْلِخَرُة َأْكبَـُر َهمِ ِه جمع الله لَُه »ُه َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: التِ ْرِمِذيُّ َعْن النَِّبيِ  َصلَّى اللَّ 

َيا َأْكبَـُر َهمِ هِ  نـْ َيا َوِهَي رَاِغَمٌة؛ َوَمْن َأْصَبَح َوالدُّ نـْ  فـَرََّق اللَُّه َشْمَلُه، َوَجَعَل ِغَناُه ِفي قـَْلِبِه، َوأَتـَْتُه الدُّ
عَ  َيا إَلَّ َما ُكِتَب َلهُ َعَلْيِه َضيـْ نـْ نَـْيِه، َوَلْم يَْأتِِه ِمْن الدُّ َوَأْصُل َذِلَك ِفي قـَْوله « . َتُه، َوَجَعَل فـَْقَرُه بـَْيَن َعيـْ

ْنَس ِإَلَّ لِيَـْعُبُدوِن  ُهْم ِمْن رِْزٍق َوَما ُأرِيُد َأْن يُْطِعمُ  -تـََعاَلى: }َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ  -وِن َما ُأرِيُد ِمنـْ
ِة اْلَمِتيُن{ ]الذاريات:  -51[ )سورة الذاريات: اآليات 57 - 51ِإنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَّ

57. ) 
 فـََنْسَأُل اللََّه اْلَعِظيَم َأْن يـَُوفِ َقَنا َوَسائَِر إْخَوانَِنا، وجميع المسلمين لما يحبه لنا َويـَْرَضاُه ِمْن اْلَقْولِ 

َة إَلَّ بِاَللَِّه اْلَعِليِ  اْلَعِظيِم، َواْلَحْمُد ِللَِّه َربِ  اْلَعاَلِميَن، َوَصلَّى َواْلَعَمِل،  اللَُّه فَِإنَُّه ََل َحْوَل َوََل قـُوَّ
 َعَلى َسيِ ِدنَا ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِ ْم َتْسِليًما َكِثيًرا دائماً إلى يوم الدين.
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